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BIFROSTORDEN

Nu börjar vi småningom dra oss 
mot årsslutet och arbetet med verk-
samhetsplan, budget och årsredo-
visning tar vid. Det är nu vi sum-
merar året och ser hur våra planer 
har mött verkligheten.

En medveten och sanningsenlig 
beskrivning av min loge både för 
verksamheter och aktiviteter samt 
ekonomi är grundförutsättning-
en för ett strukturererat arbete. Vi 
måste veta varifrån vi kommer för 
att kunna mäta åt vilket håll vinden 
blåser för logen. Min förhoppning 
är att alla loger inom Orden mer 
eller mindre har ett samarbete och 
informationsutbyte som ska leda till 
ett starkt fundament för Sveriges 
viktigaste Orden – Bifrostorden. 

Ny redaktör för tidningen Bifrost 
blir broder Mats Hyltén från logen 18 Mjölner i Eslöv. Mats har en stor 
kunskap om Bifrost och vår verksamhet. Vi önskar Mats lycka till i sitt nya 
uppdrag. Och till alla er därute i Bifrostsverige som gillar att skriva och 
fota; fortsätt och skicka in material! Referat, intervjuer, reportage, kåserier 
och rena informationsartiklar är det vi vill ha. Tillsammans gör vi vår tid-
ning relevant och intressant! Det är mitt mål. 

Sitter här på mitt kontor i stan, insnöad, alla bussar är inställda. Utanför 
fönstret ser jag medmänniskor som halkar sig fram i tillvaron, en och annan 
får fart mot en skaplig piruett för att sekundsnabbt reda ut det hela med vif-
tande armar och landa tryggt på båda fötterna. En sugande känsla i magen 
om att ”det var nära ögat”.

Och är inte livet lite så. Emellanåt lite slirigt och svårt att få fäste. Och när 
vi inte trodde att det kunde bli värre så blir det värre! Men det finns grän-
ser för allt och snart skönjer vi en ljusstrimma och i och med det så vänder 
lyckan till vår fördel. Livet spelar oss spratt för att vi ska lära oss något om 
oss själva. I princip alla svåra situationer jag varit i har lärt mig något - om 
du tänker till, ser det likadant ut för dig?

Jag önskar alla och envar i Bifrostorden med familjer en God Jul och Gott 
Nytt År!

Och märk väl; Allt du gör - och allt du inte gör - spelar roll för 
Bifrostorden.

Patrick G Lundeberg
Ordens Styrande Mästare
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Aktiviteter utanför våra logemöten
Under ovanstående rubrik presenterar vi händelser, upp-
levelser, reseminnen, utflykter och mycket, mycket mer. 
Alltså allt som inte sker i kapitelsalen under våra logemö-
ten. Artiklarna bör dock ha en viss koppling till vår Orden. 
Författare kan vara vem som helst. Inte nödvändigtvis lo-
gens Referent, utan även Du, käre läsare! 
Kom ihåg – alla har någon historia att berätta! 
Sänd Ditt bidrag som vanligt till tidningens redaktion.
redaktionen@bifrost.se

9 Carolus, Karlskoga
Klubbafton med wiskyprovning

BIFROST

Forts. på sidan 5

4

Den 10 september var äntligen här och förväntningarna 
stora när Scotch Malt Whisky Society skulle komma på 
besök och ha whisky-provning i logehuset i Karlskoga. Det 
blev en blandning av 29 bröder, systrar, vänner, bekanta och 
potentiella medlemmar.
Mats Lihnell tog med oss in i Singel Malt cask världen, 
som var en otrolig resa och upplevelse. Han började med 
att förklara att en single malt cask whisky kommer inte bara 
kommer från ett destilleri, utan enbart från ett enda fat, så 
det blir oftast bara några hundra flaskor av dessa rariteter.
Vi provade fem limited edition tappningar från olika 
destillerier. Så tungan inte skulle krulla ihop sig fick vi även 
lära oss späda whiskyn. SMWS har cask strengh whisky, 
som är en whisky som inte späds när den tappas på flaska 
utan har den alkoholhalt som den har efter lagring. Styrkan 
på whiskyn är då runt 60% och spädning är ett måste. Du 
späder den själv och får den precis som du vill ha den och 
slipper bära hem vatten från systemet.
Det avslutades med kaffe, frågor och diskussioner. Att två 
timmar kan gå så fort är konstigt.
Ett stort tack till Mats och Jill Lihnell från Scotch Malt 
Whisky Society.
Det blev en resa som vi sent glömmer.

M Hans Wester 9 Carolus
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Forts. på sidan 6

De samlade gästerna lyssnar med spänning

Vad sysslar egentligen FUB med? Det undrar säkert en hel 
del. FUB är en intresseförening som arbetar för att barn, 
ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna 
leva ett gott liv. Lokalavdelningen i Tranås har ungefär 
160 medlemmar och man jobbar med ett stort engagemang 
för att göra livet roligare för medlemmarna. Man ordnar 
bland annat danser, friluftsaktiviteter, konserter, julfest och 
innebandyspel. Som alltid så kostar det, föreningen behöver 
ekonomisk stöttning för att kunna genomföra sina aktiviteter 
utan att behöva lägga hela kostnaden på medlemmarna. 
Det var därför mycket glädjande när beskedet kom att Fred 
Norinders stiftelse ville stötta föreningens verksamhet med 
hela 10.000 kronor. Bidraget kommer mycket väl till pass 
enligt FUB:s ordförande Lars Saxholm, tillika Löfstad-
broder. En så stor gåva är mycket värdefull, nu kan man 
sätta en guldkant för en grupp som vanligtvis får lite 
uppmärksamhet. Det var med stor glädje som undertecknad 
kunde åka till gruppboendet på Vinkelgatan och överlämna 
en gåva som förhoppningsvis kommer att bidra till FUB-
medlemmarnas personliga utveckling och att de får 
bättre möjligheter till social samvaro i glada vänners lag. 
Välbekanta syften, eller hur? 

Torbjörn Andersson, M 11 Löfstad

11 Löfstad, Tranås
Löfstad ger gåva till FUB i Tranås

Stående: Bo Silén (kassör FUB Tranås), M Torbjörn 
Andersson, Sussi Svensson och Yvonne Frej. Sittande: 
Bengt-Åke Karlsson, Emil Turesson, Leif Johansson och 
Viktor Jakobsson

BIFROST

13 Torkild, Södertälje
Studiebesök på Arsenalen
Den 1 oktober 2016 kl. 11.00 träffades 11 bröder utanför 
Arsenalen Försvarsfordonsmuseum i Strängnäs för att få en 
guidad tur bland nya och gamla fordon. Vissa av bröderna 
hade sina lumparminnen från pansar så förväntningarna var 
ganska höga. Vi hade tur som fick en guide med ett långt 

förflutet inom det militära, Tage närmare 80 år, som gjort 
hela sitt yrkesverksamma liv som militär. 
Vi började med att titta på maskiner från tidigt 1900-tal då 
man köpte in för att skydda mot revolution inom landet, 
fram till stridsvagn S och det som använde Leopard-
stridsvagnarna. 

Det blev massor av historia och siffror så det fanns en hel 
del att diskutera när vi efter lite drygt en och en halv timma 
hamnade vid våra i förväg beställda smörgåsar. Dessa 
avnjöts tillsammans med Tage som fortfarande hade saker 
att berätta och även en del frågor att besvara. När vi ätit 
våra mackor blev det lite tid att vandra runt själva. 

När lite drygt tre timmar gått var det dags att åka hem igen. 
Alla var mycket nöjda med besöket och många funderade 
på att besöka museet igen någon av de gånger man har lite 
uppvisning på fälten utanför. 

Mikael Bergh

Bröderna utanför museet

Några bröder samlade framför det tunga artilleriet

16 Runheim, Järfälla
Förarbete inför 50-årsjubiléet den 
19 november 2016
Redan i slutet av 2015 bildades en arbetsgrupp som skulle 
dra det tyngsta lasset, för att det skulle kunna bli något 
jubileum till slutet av 2016. Något datum var inte fastställt, 
det kom i början av 2016. Vilka skulle ta plats i denna 
grupp, naturligtvis de bröder som har nyckelposter inom 
direktoriet. Mästaren K-G von Wicken, FSM Clas-Göran 
Hörnqvist, ASM Tommy Svensson, Mu Kjell Hestad, I 
Tommy Ersson, Sk Ulf Persson, D Per Hellström, ers. D Ulf 
Nyberg, IL Thomas Johansson, UB Bror Strandberg. Dessa 
bröder kallades in det första mötet i januari månad 2016 för 
att var och skulle få uppgifter att lösa till det kommande 
mötet i februari. 
Det första som togs upp vid mötet var vilket datum som 
jubiléet skulle hållas. Vi gick igenom bildande av logen, 
detta var i slutet av november. Vi kom fram till att lördag 
den 19 november var det datum som är bäst lämpat. På detta 
möte bestämdes också att en Högtidsloge skulle hållas där 
även damer skulle kunna närvara. M skulle kontakta OD och 
fick lämplig ritus för vårt jubileum. Mu fick uppgiften att ta 
fram lämplig bankettlokal samt lokal för Högtidslogen. 
Till mötet i februari presenterade Mu flera alternativ 
och bestämde att titta närmare på Restaurang Sjökanten 
i Jakobsberg som var lämplig för vårt behov. UB tog 
upp tanken att göra en minnesskrift på Astor Baldesten 
Runheimsskriften. Denna skrift har utkommit sedan 29 
oktober 1996 och är fortfarande aktuell som bilaga till 
kallelsen till aktuell grad. Tyvärr fick vi bita i det sura äpplet, 
det blev allt för dyrt med en inbunden samling, vi får glädjas 
åt att den utkommer! Arbetet med detta stod UB för. På detta 
möte togs upp om vi skulle ha ett konstlotteri i samband med 
festligheterna, det ville alla. Detta tilldelades UB att ta fram 
lämpliga alster. Mu kontaktar konstföreningen i Jakobsberg 
om priser till kommande möten och hur många de kan 
släppa. FSM och ASM gör ett körschema och minnesbilder 
från det avhållna mötet, för att till kommande möten ha 
något att gå efter. 
Till marsmötet hade flera punkter blivit klara UB fick i 
uppdrag att ta fram namnskyltar med texten ”Bordsvärd” 
som skall bäras av den broder som blir tilldelad en sådan. 
Denna ska bäras under hela tiden även under Högtidslogen 
och banketten. Den ska vara som en rosett i gult och blått. 
Mu tillsamman med restaurangchefen gick igenom den 
tilltänkta menyn vid banketten. 
Mötet i april hade ASM tagit fram program, valda sånger, 
längden på hyllningsånger samt hyllningsanförande vid 
banketten. Många av bröderna skulle besöka Uppsala för 
Riksting och se och lära av större tillställningar. Alla blev 
uppmanade att tänka till under sommaruppehållet och samla 
krafter till starten i slutet av augusti, närmare bestämt till 
den 23. Detta möte var inte undertecknad med på, men 
med teknikens underbara kunde information gå fram till 
samtliga genom minnesbilder från mötet och det var mycket 
glädjande. Rosetterna var levererade, förhandsbesked 
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Bifrostordens Riksting
Rikstinget är Ordens högsta beslutande organ. Förutom 
Riksting ges Grad X. BifrostDamernasRiksorganisa-
tion, BDR, har då också sin årliga sammankomst. Under 
Rikstingshelgen har vi också en gemensam bankett. BDR 
och Bifrostorden delar ut stipendier vid dessa tillfällen.

År Plats Värdloge Datum
2017 Västerås 3 Aroshus 5-7 maj
2018 Karlstad 14 Solheim 4-6 maj
2019 Södertälje 13 Torkild 10-12 maj
2020 Kalmar 28 Gondler 8-10 maj
2024 Eslöv 18 Mjölner Ej fastställt
2025 Stockholm Bifrostorden 9-11 maj
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17 Grimner, Oskarshamn
Luftgevärsskytte med Bifrostseniorerna

BIFROST

till kommittén angående tavlor, tre från Mu Kjell H och 
nio från UB Bror S. Lotteriet skall säljas under banketten 
med 200 lotter till ett pris av 50:-/st. Det blir ett tillskott 
till utgifterna. Mästaren och några fler provåt den meny 
som skall serveras den aktuella dagen och den förtärdes 
med granskande smaklökar. Den redovisades på mötet och 
godkändes av samtliga. 
Den tidigare lokalen för Högtidslogen i Jakobsberg 
Gymnasium kunde vi inte få, tyvärr har jag inte fått det 
klargjort, men troligen har det blivit något fel i bokningen. 
Detta gör att vi går över till plan B, som innebär att vi intar 
biografen i Folkes Hus Kallhäll. Vi minglar från kl. 15.00 
och intar våra platser i biografen 15.30. Fotografen tar 
mingelbilder vid samlingen plus bilder från Högtidslogen. 
Efter Högtidslogen bussas alla till Sjökanten. Vid mötet 
den 25 oktober gick vi igenom den valda ritus som vi ska 
agera efter. Vi övade med intåg samt uttåg, vi kommer öva 
ytterligare en gång till den 8 november med rekvisita och 
mer folk på plats. Som ni ser det hel del som måste fram 
innan det är fullbordat och festen kan börja.

Bror Strandberg

Från vänster FSM Tommy Svensson, T Lars Lundin, Sune 
Ringström, IL Thomas Johansson, YL Roland Johansson. 
De går igenom ritus och övar hur de ska stå och gå. 

Kvinnor kan! Ja den devisen brukar användas i olika 
sammanhang, och att den även gäller inom skytte fick vi 
bevis på när Bifrostseniorerna bjöd in till att pröva skytte 
med luftgevär i skytteföreningens lokal i Oskarshamn. Ett 
drygt tjugotal bröder och systrar hade mött upp för att få 
pröva på den precisionssport som skytte är. De hälsades 
först välkomna av seniorernas ordf. Roy H Nilsson, varefter 
hans namne Roy E Nilsson tog över och berättade lite om 
förutsättningarna inför aktiviteten såsom genomgång av 
vapnet, säkerhetsföreskrifter, indelning i grupper, etc. Som 
medhjälpare och instruktörer fanns även Sven Berg och 
Karl-Erik Ingemansson med för att hjälpa bröderna och 
systrarna tillrätta med tips, råd och instruktioner. 
Deltagarna fick först hjälp med en personlig anpassning 
av vapnet innan man började med några avfyrningar utan 
ammunition. Därefter följde en provskottsserie på tio skott, 
innan deltagarna fick skjuta två 20-skotts tävlingsserier. 
När alla skjutit klart, väntade det dukade fikabordet med 
kaffe och nybakade frallor och inte minst den spännande 
genomgången av skytteresultaten. 
Det visade sig nu att flertalet av de deltagande damerna 
placerade sig på den övre halvan i resultatlistan och med en 
överlägsen segrarinna genom damlogen Grimhilds Ingrid 
Karlsson. Att sporten skytte, som innebär koncentration, 
noggrannhet och 
tålamod, är en 
sport som passar 
damer minst lika 
bra som herrar 
är prislistan ett 
starkt bevis på. 

Jan-Eric 
Carlsson  

Bröderna siktar 
in sig under 

överinseende av 
instruktörerna

 

Segrarinnan 
Ingrid Karlsson 

visar stolt upp sitt 
1:a pris    

18 Mjölner, Eslöv
Bier-abend fredagen den 28 oktober 2016

Damerna tar för 
sig av den läckra 
buffén

Ute hade hösten 
gjort sig kännbar 
och väl påpälsade 
begav sig en brokig 
skara, bestående 
av ett femtiotal 
bröder, systrar 
och presumtiva 
bröder, till kvällens 

Bierabend. Väl där möttes de av en lokal som var smyckad 
med vimplar, höstlöv och kastanjer och Munskänken 
utrustade alla med en tyrolerhatt för att vi skulle komma in 
i den rätta Bierabendstämningen. Där fanns mycket gott att 
välja på buffén, till detta tysk öl och Jägermeister att skölja 
ner den goda maten med! 
Stämningen var snart i topp och det sjöngs och skålades i 
bästa tyroleranda! Underhållningen sköttes av den eminente 
enmansorkestern Stefan Persson som lät som ett helt 
storband. Han hade ett stort urval av passande ”bompa-
bompalåtar” i sin repertoar.  Flera presumtiva bröder 
passade på att skriva på sina ansökningshandlingar under 
kvällen och kommer att recipiera på vår julloge. Då bjuds 
förstås till julbord och kanske de tror att alla våra träffar är 
en stor fest!                                                              
Kvällen avslutades som brukligt med lotteridragning med 
många fina vinster. Ett stort tack till alla som hjälpte till att 
göra den här kvällen till ett roligt minne! Och ett särskilt 
tack till vår fantastiska Munskänk Bengt med medhjälpare 
som alltid gör sitt yttersta för att vi alla skall ha det trevligt 
tillsammans! Det var nog ingen som kände av att hösten 
hade gjort sitt intåg i Skåne när vi begav oss hem den 
aftonen.

Johny Johansson

23 Forsete, Malmö
Klubbafton onsdagen den 5 oktober 2016 
tillsammans med damlogen Forsytia
23 bröder och systrar från både herr- och damloge samlades 
på Malmömässan för att besöka den omtalade utställningen 
Body Worlds Hälsa.
Allt började något halvår tidigare då vi var några bröder som 
satt på tåget för att besöka en annan loge. Peter Faleborn 
berättade då om den teknik som används för att omvandla 
mänskliga kroppar till spännande installationer av kroppen 
i olika tillstånd av sjukdom, smärta och framförallt hälsa. 
Han berättade om den kommande utställningen i Malmö. 
Av detta föddes idén till en klubbafton.
Peter Faleborn lotsade oss runt i utställningen, och bistod 
med information och svar på frågor. Det var en mycket 
speciell känsla att röra sig bland dessa människokroppar 

som genomgått en preparering i form av en helt unik 
plastineringsteknik, och sedan arrangerats i olika spännande 
ställningar. Ett genomgående tema var att hälsa är viktigt 
för att kroppen skall fungera väl. Man kunde exempelvis 
med all tydlighet se vad som händer med lungorna mär man 
röker, och vad dålig kost och brist på motion kan leda till. 
Som besökare var det lätt att ta till sig informationen genom 
en mycket pedagogisk och överskådlig informationsteknik. 
Och kanske några av oss funderade lite kring våra 
levnadsvanor.
Det har inte varit svårt att hitta donatorer av kropparna. 
Människor har näst intill ställt sig i kö för att få donera. 
Det tyska företaget har i vissa forum kritiserats på etiska 
grunder, men utställningen är en stor succé och budskapet är 
mycket positivt. Man går inte oberörd från denna utställning. 
En mycket positiv erfarenhet rikare lämnar vi mässan ett 
par timmar senare. Samtliga var mycket nöjda med denna 
klubbafton.
Ett stort tack till Peter Faleborn.

Rolf Magnusson

Deltagare i Forsetes klubbafton på Malmömässan
BIFROST

28 Gondler, Kalmar  HLR-Utbildning
Lennart Eriksson 
agerar patient, 
Anders Jonsson 
och Tommy 
Rosqvist visar 
och informerar

Än en gång har 
vår fantastiska 
aktivitetsgrupp 
varit i farten. 
Denna gång med 
information om 

stroke och utbildning i hjärt- och lungräddning.
Kvällen delades in i två delar, i den första informerade 
stroke-sjuksköterskan Karin Vigertsson från Länssjukhuset 
i Kalmar om stroke och dess följder. Karin berättade om 
vad stroke är, risker, behandlingsmöjligheter och slutade sitt 
anförande med en frågestund. Detta var mycket uppskattat.
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Onsdagen 21 september avgjordes årets VBC i Bowlinghallen 
på Saltö. Peter Pettersson var tävlingsledare. Alla deltagare 
tävlade i samma klass i en utslagstävling. Det var för tredje året 
i rad denna tävling genomfördes och Mästare Jens fastslog 
att den skulle vara årligt återkommande. Årets startfält 
bestod av sju taggade tävlande, alla fokuserade på uppgiften 
att vinna. 
Efter en  mycket 
spännande final 
stod till slut 
Andreas Axén 
som ensam 
segrare och 
Andreas tog 
därmed sin första 
inteckning i 
vandringspriset. 

/NG

T.v Andreas Axén 
då han mottar 

vandringspriset 
av t.h. 

tävlingsledare 
Peter Pettersson.

Vinnarens känsla 
av störst, bäst 

och vackrast 
framgår helt 

klart!
 

26 Vanadis, Karlskrona
Vanadis Bowling Competition 2016

Den andra delen handlade om hjärt- och lungräddning, först 
information och sedan praktiskt utövande med dockor och 
hjärtstartare. Vi i Gondler kan vara lyckliga som har kvällens 
”lärare” i vår loge, Lennart Eriksson, Anders Jonsson och 
Tommy Rosqvist, en f.d brandförman från Brandkåren i 
Kalmar och två f.d. sjuksköterskor med erfarenhet från 
akutsjukvård och ambulanssjukvård, som dessutom brinner 
för det dom gör. Detta borde alla få vara med om. Tack för 
en fin och givande kväll.

 Per-Olof Svensson
BIFROST

Löfstadsbrodern Sixten Andersson, Logens Hedersmedlem, 
firade sin 100-årsdag den 26 oktober. Sixten, i allmänt tal 
kallad ”Skrot-Sixten” här i Tranås, var vid god vigör och tog 
uppståndelsen med gott mod och humör. Ett tiotal bröder 
från logen uppvaktade honom med vår Mästare Torbjörn 
Andersson i spetsen. Torbjörn överlämnade förutom 
blommor från logen även ett högtidligt telegram där OSM 
gratulerade honom. Sixten hade under dagen god hjälp av 
sina döttrar som såg till att gästerna blev väl omhändertagna. 
Man kan se jubilaren gå sina promenader i Tranås och hälsan 
är god.  Han berättar att han tränar sex dagar i veckan på en 
träningscykel. Söndagar tar han ledigt från cykeln.
Sixten är född och uppvuxen på en gård i Kisa. I början av 
1940-talet kom han till Tranås och sedan har han varit orten 
trogen. Sixten blev delägare i en bil- och skrotaffär, han 
marknadsförde bilar av märken som IFA, DKW och Austin. 
Det är nog obekanta bilmärken för de yngre bröderna, men 
mer bekant är ju SAAB som Sixten också sålde.

11 Löfstad, Tranås
Sixten Andersson -100 år!

Sixten blev medlem i Bifrostorden 1 september 1961 och 
innehar LHT, OJT och OVT. Han har varit generös mot 
vår loge med penninggåva och har därför tilldelats titeln 
Logens Hedersmedlem. Han innehar Grad IX och har 
under sin aktiva tid varit valkollegiets ordförande. Sixten 
sammanfattar sitt långa liv med: ”Jag har haft ett bra liv så 
jag klagar inte!” Logens bröder önskar Sixten fortsatt god 
hälsa och välgång!
Lars Axehill

100-åringen broder Sixten Andersson uppvaktas av några 
av logen 11 Löfstads bröder

Ordens Styrande Mästares Fond (OSM-Fonden)

 – När Du vill hylla en broder – 

BG 625-0419
Text och jubilar med adress skickas till or@bifrostorden.se

21 Midgård, Linköping
Besök på flygvapenmuséet i Linköping
Höstens aktiviteter fortsätter, denna gång med ett besök 
på flygvapenmuseet i Linköping. Det är andra försöket 
men vilken uppslutning det blev. Tillsammans med 
idavallsystrarna och midgårdsbröderna var vi hela 40 st på 
plats denna oktober kväll. 
Det blev en trevlig guidad visning på museet med de 
fantastiska guiderna som bestod av broder Owe Svensson 
och hans vän Gösta Persson, Östergötlands Flyghistoriska 
Sällskap.  Vi fick en utförlig genomgång av de äldsta 
flygplanen med olika byggmetoder men tog även en titt 
på JAS 39 Gripen. Efter guidningen fick vi lite tid att gå 
fritt, många av oss tog en titt på den gamla DC3:an som 
sköts ner över Östersjön men som nu ligger i tryggt förvar 
i Linköping. Efter besöket på museet tog vi oss upp till 
Flygets hus för att avnjuta en landgång med öl som Christer 
och Cissi hade ordnat. Vi tackar Owe och Kerstin för en 
trevlig afton.

Peter Alvhed

Owe Svensson visar och förklarar inlevelsefullt
BIFROST

2 Eyrabro/Havamal, Örebro
Höstfest i oktobers tecken
Efter många om och men så blev det en höstfest istället 
för oktoberfest. Den ursprungliga tanken var att alla de 
loger som huserar i Frimurarhuset skulle ha en gemensam 
Oktoberfest, men tyvärr så var intresset från de andra 
logerna klent. Därför beslöts det att vi, Eyrabro-Havamal, 
skulle ordna en egen höstfest. Och så blev det, med ca 
40-talet deltagare inkl. respektive.
En mycket trevlig och uppslupen fest. Några hade inhandlat 
lederhosen för att förstärka intrycket av oktoberfest. En 
speciell Oktoberfestöl från München hade inhandlats, och 
som gick att köpa i baren, och hade en strykande åtgång. 
Buffé-maten hade många inslag av oktoberfest för att inte 
tala om musiken, som var till stor del av ”umpa-umpa-stuk”. 

Svårt att dansa till, men 
det blev annat ju längre 
kvällen led. Det sades att 
det var längesedan det 
var så många bröder, som 
var uppe på dansgolvet 
samtidigt. Naturligtvis 
så dansade dom med 
damer. Till och med 
vår Jubelbroder Kurt 
Bergman dansade många 
danser. Ett gott tecken. 
Denna tillställning var 
som sagt mycket lyckad 

och den kan 
kanske bli 
en tradition, 
vi får se hur 
det blir med 
den saken.

Full fart på 
dansgolvet

Mästaren Sven 
Dahlberg, Tommy 
Pemer och Daniel 

Sjökvist i 
stilenlig klädsel

BIFROST

15 Norheim, Västervik
Alla Helgons Dag
Logen 15 Norheim har några traditioner där en av dessa 
är att på Alla Helgons Dag, i år lördagen den 5 november, 
göra ett besök på Gamla- och Nya kyrkogården i Västervik. 
I år deltog 20-talet bröder. Första besöket är på Gamla 
kyrkogården där Mästaren Urban Johansson lade ner 
en krans på Bifrosts plats. Ett ljus tändes till minne av 
de hädangångna och M läste några väl valda ord och 
bröderna ägnade en stunds tystnad till brödernas minne.  
Samma procedur för de bröder som är begravda på Nya 
kyrkogården. Efter dessa ceremonier samlades man i 
Bifrostlokalen för en minnesstund. Mu Niclas Johansson 
hade dukat upp med kaffe och wienerbröd.

Thomas 
Manfredh

M Urban 
Johansson 

vid kransned-
läggningen på 

Nya kyrkogården
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15 Norheim, Västervik
Högtidsloge
Äntligen återkom Högtidslogen till 15 Norheim lördagen 
den 12 november. Drygt ett femtiotal bröder och systrar 
med respektive var samlade i kapitelsalen när M Urban 
Johansson äntrade mästarstolen och genomförde ritus 
tillsammans med sina tjänstemän med stor bravur.

Ingrid Hogman vid sitt 
framträdande i kapitelsalen

Som gäst var Västerviks egen 
lilla sångfågel Ingrid Hogman 
inbjuden och framförde fem 
låtar: Samba till en vän skriven 
av Kristina Kjellsson, Av 
längtan till dig av Åsa Jinder, 
Olle Adolfssons I Västerviks 
Folkets Park, en dikt skriven 
av Nils Ferlin som Ingrid själv 
tonsatt ”Tigerbrand” Jag lärde 

mig gå på händer, och som avslutning Kristina Kjellssons 
Cirkus. Ett stort tack och en jätteapplåd för Ingrid Hogmans 
framträdande.

Vide Hellman med 
sin egenorkester

Matsalen var 
uppdukad med 
runda bord 
med placering 
och direkt var 
stämningen högt i 
tak. FSM Kenneth 
Drott hälsade 
välkommen och 
hoppades på en 

trevlig kväll. Innan högtidslogens öppnande samlades 
gästerna vid baren, och innan man satte sig till bords för 
en trerätters måltid minglade man runt och mingelmusiken 
svarade Vide Hellman för. 
Efter måltiden bjöds det till dans långt in på småtimmarna 
och för dansmusiken svarade Vide Hellman på ett suveränt 
sett. De flesta var helt överens om att detta måste bli ett 
återkommande inslag i bifrostmenyn i 15 Norheim och 
damlogen Norhild, där vi kanske kan hjälpas åt mera i 
framtiden mellan de båda logerna.

Thomas Manfredh

15 Norheim, Västervik
Broder Göte Jonsson – en pigg 99-åring!
Fredagen den 11 november 2016 fyllde broder Göte Jonsson 
99 år. Göte är boende i Överum i en egen insatslägenhet. 
Han slutade köra bil för ett par år sedan. Till Bifrosts 
seniorträffar inne i Västervik åker Göte antingen färdtjänst 
eller att någon broder hämtar och kör hem honom. Göte 
kom in sent i Bifrost, 21 april 1978 som 61-åring. På frågan 

om han haft några 
uppdrag inom 
logen svarade 
Göte ”där har jag 
vart en slarver”.
I sin sommarstuga 
där garaget blev en verkstad har Göte tillverkat otroligt fina 
saker bl.a. knivar i masurbjörk, svepningar som blir större 
förvaringsboxar, svarvade tallrikar och mycket annat. I sitt 
verksamma liv jobbade han bl.a. på Ankarsrums Bruk som 
både verktygsmakare och konstruktör och vid en massa 
andra orter runt om i Sverige.
Hemvärnet har tagit en stor del av Götes liv bl.a. har han 
varit vaktchef för högvakten vid Stockholms slott vid fyra 
tillfällen.
Bifrost uppvaktade med tårta och blommor genom M Urban 
Johansson, S Kjell Arpsäter och IL Thomas Manfredh. Vid 
en trevlig stund runt kaffebordet berättade Göte ett antal 
minnen från både yrkesliv och fritid. Det var en pigg 
99-åring vi besökte, och att många ville gratulera Göte 
vittnade ett antal telefonsamtal om under vårt besök. Men 
han saknar många vänner som avlidit genom åren.

Referent/Thomas Manfredh

M Urban 
Johansson 

överlämnar 
en blomma till 
99-årige Göte 

Jonsson

BIFROST

27 Odinsal, Uppsala
Besök hos Tirfing den 18 november 2016

Från vänster ses 
Bengt Lorich, 

Kurt Wikenadler, 
Göran Grape, 

Tomas Lindkvist, 
Mikael Sjölander

Två Odinsal-
bröder var 
kallade för att få 
Grad IX. Vi var 
tre bröder som 
beslöt att följa med för att stödja, åldermännen Bengt och 
Kurt och i sammanhanget, snorvalpen jag. Då Tirfing har 
sina gradgivningar på fredagkvällar, fick flera av oss ta 
ledigt från jobbet för att vi skulle kunna komma iväg i tid. 
Endast 35 anmälda i en storloge där ca 200 har rätt grad för 
kvällen kan tyckas lite tunt, möjligen kan det locka fler att 
ta sig till Örebro om logemötet förläggs till mitt på dagen 
en lördag, enligt samma modell som Ladulås och Gotheim 
gör. Det skulle i vart fall underlätta för oss som inte bor i 
trakten av Örebro. 

Resan företogs i två bilar och vi var alla framme i god tid 
på våra hotell för att hinna både fika och ta en öl i trevlig 
samvaro. Efter detta byter vi om, för att i hällande regn, 
men glada i hågen gå till logelokalen. Kvällen blev som 
den plägar att bli i bifrostbröders sällskap, väldigt trevlig. 
Några av oss hann dessutom med att besöka Rockbaren 
innan vi tillbaks på hotellet kunde somna med ett leende 
på läpparna.

Mikael Sjölander

Detta är min sista spalt som Redaktör. Jag har haft upp-
draget i drygt tio år, men nu har tiden kommit att avsluta 
detta. 
Under min tid har det skett en hel del förändringar, några 
i små steg, andra mer omfattande. När vår tidning ändra-
des till formatet A4 och trycktes i fyrfärg var ett stort lyft, 
som gjorde läsningen till ett sant nöje. Det var också roligt 
när BDR fick sina sidor och kunde redovisa en del av sitt 
arbete. Det har varit berikande för bröderna att läsa om 
damlogerna och få veta lite om vad de gör. Det finns fort-
farande orter där brödralogen saknar en systerloge, men 
det kommer nog snart att bli bättre på den fronten, om vi 
hjälps åt.

Det har varit ett omfattande arbete med att redigera texter 
och bilder. Till detta nummer har kommit in c:a 90 referat 
och artiklar, till detta kommer 1-3 bilder till varje inlägg, 
vilket gör minst 250 olika text- och bildfiler att bearbeta. 
Det tar tid. Ett inlägg med bilder kan ta en timme, medan 
andra går snabbare beroende på, givetvis, längden på texten 
men också hur noggrann Referenten har varit med skrivreg-
lerna, rätt faktauppgifter och stavning av namnen.
Det har varit mycket intressant och inspirerande att via refe-
raten och artiklarna få en inblick i logernas verksamhet. Det 
är mycket olika traditioner och aktiviteter i de olika logerna, 
men grunden är densamma med gradgivningar, samvaro 
med mat och dryck, men framförallt gemenskapen mellan 
bröderna.
Jag har varit på besök hos flera loger dit mitt uppdrag fört 
mig, dock långt ifrån hos alla, men har träffat många av er 
på Rikstingen. Alltid har jag mött värme, välkomnande och 
hjälpsamhet från bröderna.

Samarbetet med ledamöterna i OD har varit mycket bra med 
god gemenskap och stöttning från dem. Det har varit upply-
sande och en källa till förståelse att via OD-sammanträdena 
få en inblick i deras uppdrag och arbete. Tack alla ni 
Referenter och andra bröder och systrar för de gångna 
åren! Fortsätt att skicka in material och bidra till att arbetet 
för den nya Redaktören blir så smidigt som möjligt. Det 
är ju tillsammans vi skapar Bifrost-Tidningen. Tack också 
till tryckeriet, där vi har haft ett bra och lätthanterligt sam-
arbete utan onödigt krångel. 
Jag vill också önska den nya 
Redaktören, Mats Hyltén, stort 
lycka till. Han har mycket upp-
levelser, både skriftliga och vid 
personliga möten, att se fram 
mot.
Till sist önskar jag er alla 
läsare och medarbetare God 
Jul och Gott Nytt År. Jag 
kommer fortsätta följa Ordens 
verksamhet i spalterna.

Jan Svensson
Redaktör

Redaktörens spalt 
Bifrosttidningen nr 4

BIFROST

Bäste Redaktör Jan!
Stort tack för ett mycket gott samarbete genom de år jag har 
haft nöjet att jobba med Dig. Du har verkligen bidragit till tid-
ningens utveckling med ett enormt arbete. Vi har haft otaliga 
telefonsamtal, mailkontakter och även personliga kontakter 
via besök. Vi har löst små problem, stora problem och Du har 
alltid haft förmågan att ta snabba beslut, vilket är en tillgång i 
tryckerivärlden. Jag vet att även Din fru Gun bidragit med ett 
stort arbete. Hoppas Du och Gun nu får en välförtjänt avkopp-
ling från tidningsarbetet och jag hoppas att få träffa Er båda i 
Bifrostsammanhang framöver. 
Samtidigt vill jag hälsa nye Redaktören, Mats Hyltén, välkom-
men. Jag är övertygad om att samarbetet kommer att fortsätta 
lika bra som tidigare. 
Mats kontaktuppgifter:  Mats Hyltén Redaktör
    Cedergatan 7 B  •  215 67 Malmö
    Mobil: 070 931 53 14  •  
    E-post: mats.hylten@gmail.com

Håkan Wallén, Rapp Tryckproduktion AB

Tema- Rikstings- och OD:s deltagarschema 
i Bifrosttidningen
Nr Temasidor  Riksting OD skriver
2017/1 3 Aroshus, Västerås Ting 2017 OH Jon Asp

2017/2 22 Righeim, Gävle  OL Bo Löfgren

2017/3 Förening  OK Christer Smedh

2017/4 25 Alvheim, Eskilstuna  OC Thommy Brännström

VIKTIG INFO
OD har beslutat att avsluta PG kontot, 

vilket betyder att vi framgent endast använder 
oss av BG 625-0419. 

Nya regler ang. annonsering
Beställning av annonser sker genom Håkan Wallén 

på Rapp Tryckproduktion AB (se sid. 2). hakan@rapptryck.se
Kopia på annonsbeställningen skickas 

till Fredric Björk (OR). or@bifrostorden.se

Mbh 
Fredric Björk OR
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 Referat från stor- och grundlogernas logesammanträden

Storlogen Gotheim
och grundlogerna

  7 Junehus      18 Mjölner       20 Vesthav
  23 Forsete      24 Gungner     26 Vanadis
  31 Rimfaxe    33 Danheim     34 Linnéus

önskar
alla bröder och systrar

God Jul
&

Gott Nytt År

    Faktaruta
Grad VIII: Skönhetens Grad
Värdloge: 18 Mjölner, Eslöv
Datum: Lördagen den 15 oktober 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 54
Recipiender: Christer Carlsson, Bengt Isaksson, Bengt Nilsson, 
Arne Ohlin 18 Mjölner. Jan-Ove Lipponen 7 Junehus. Ingvar 
Axelsson, Klas Gustavsson, Göran Johansson, Tommy Johansson 
26 Vanadis. Christer Persson, Åke Hylander, Jan Ekvall, Lars 
Bertram 31 Rimfaxe. Åke Berntsson 34 Linneus. Ernie Elofsson, 
Ulf Jaremo 33 Danheim
Gäst: OHL Lars-Erik Furuskog, 10 Withala

 Gotheim Jönköping

Recipienderna i Gotheims Grad VIII. Namn se faktarutan och 
Befordrade Bröder sist i tidningen

Eslöv bjöd inte på det bästa vädret, men vad gör det när man stiger 
in i värmen och träffar tillresta bröder från Gotheims grundloger. 
För många av oss inleddes lördagen med ett direktoriemöte där 
diverse frågor dryftades. Därefter blev det en stunds mingel med 
bröder man inte träffat på länge. Det fanns mycket att berätta från 
sommarens resor och eskapader. Så otroligt värdefull denna ge-
menskap är.
YL Anders Boéthius hälsade välkomna att ta plats i kapitelsalen. 
SLM Claes Berg öppnade logen och hälsade gästande OHL Lars-
Erik varmt välkommen. Ritus genomfördes och det bjöds på hög-
stämd musik. Vid ordet fritt påminde SLM Claes om den kom-
mande gradgivningen i Göteborg lördagen den 25 november. Han 
hoppas på ett stort deltagande.
Vid brödramåltiden hölls de sedvanliga talen. Talet till Orden 
hölls av undertecknad. Jag berörde bland annat vikten av att tidigt 
sysselsätta nya bröder, och se till att de kommer in i gemenskapen, 
och att besöka andra loger och storloger. Det ger medlemskapet 
i Orden ytterligare en dimension. Talet till recipienderna hölls av 
SLM Claes som givetvis uppehöll sig kring skönheten. Recipien-
dernas tal hölls av Jan-Ove Lipponen som tackade för en vacker 
gradgivning. Han tackade också faddrarna för att de en gång i 
tiden bjöd in dem i samvaron.
Värdlogens M Sten Svensson välkomnade oss till Eslöv. Han fick 
även ta emot mästarbordets blommor tillsammans med Ove Hans-
son. Avslutningsvis genomförde Mu Jan Grahnholm dragningen i 
lotteriet.

Rolf Magnusson

    Faktaruta
Grad VIII: Skönhetens Grad
Datum: Fredagen de 21 oktober 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 44
Recipiender: 11. Se befordrade bröder
Gäst: OSM Patrick Lundeberg

 Heimdal Stockholm

Storlogen samlades i logelokalerna på Klara Östra Kyrkogata. För 
Heimdals del var det första gången bröderna kunde betala brödra-
måltiden och andra inköp med kreditkort. Sakta tränger tidens för-

ändringar även in i Bifrosts tillvaro. Vår Mästare Björn Torstenius 
har även infört ytterligare några små förbättringar i de praktiska 
detaljerna kring logearbetet.
SLM påminde i sitt tal till Orden om tidsandan och de spänningar 
som höll på att växa fram i världen när Bifrost bildades 1925 och 
att vår Orden aldrig vuxit till sig så snabbt som under orostiderna 
på fyrtiotalet. Vi ser något liknande i omvärlden i dag. Därför 
skall vi än en gång låta Bifrost vara en lugn hamn där vi alla kan 
samlas i trivsam, broderlig gemenskap för att under några timmar 
koppla av från dagens oroliga yttre verklighet. På så sätt kan vi 
alla även hjälpas åt att stärka och förkovra vår Orden. 
ExSLM Per Dyberg gav en poetisk beskrivning av hur han uppfat-
tade gradens egenskap, Skönheten. För Bifrosts del växer skönhe-
ten fram ur vår Ordens tidigare grader och då inte minst ur Kärle-
ken och Sanningen. För Per är den stora skönhetsupplevelsen att 
sitta i hamnen i Borgholm och se hur solen går ned i Kalmar sund 
som en röd apelsin. 

Recipienderna i Grad VIII. Namn se Befordrade Bröder
sist i tidningen

Olof Viktorsson tackade för en fin kväll och nämnde att recipien-
derna under vandringen genom graderna fått en större insikt om 
livet. I dag som pensionär minns man hur det var som junior. 

Astor

    Faktaruta
Grad VIII: Skönhetens Grad
Datum: Fredagen den 16 september 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 42
Recipiender: Kjell Englund, Bength Mann, Nilserik Ståhlberg, 
2 Eyrabro-Havamal, Kent T Andreasson, Lars Lindberg, Lars 
G Nyström, Jan-Erik Walldén, 14 Solheim, Börje S Nilsson, 25 
Alvheim, Gunnar Bouvin, Tomas Lindkvist, Per-Olof Stigsson, 27 
Odinsal.
Gäst: OSSM Per Murander

  T irfing Örebro

Storlogen samlades i logen 14 Solheims Ordenshus i Karlstad. 
Bussresan som utgick ifrån Örebro till Karlstad samlade över 30 
bröder. Vid infarten i Karlstad kunde vi konstatera att Sola i Karl-
stad lyste som om det vore högsommar fastän almanackan visade 

Recipienderna 
i Tirfings Grad 
VIII. För namn 
se Befordrade 

Bröder sist i 
tidningen

att vi var endast 
några dagar från 
höstdagjämning-
en. Solheims då-
varande M Lars 
Lindberg hade redan under sommaren 2015 förankrat att Karl-
stadslogen skulle vara värd för storlogen denna gång. Han hade 
utlovat att åtta solheimbröder kunde motta graden om gradgiv-
ningen blev i Solheim. Nu blev det inte riktigt så många, men 
solheimbröderna var dock i majoritet bland recipienderna! Vi 
kunde glädjas åt att 11 tirfingbröder hade hörsammat kallelsen. 
Då Tirfings SLM Tomas Lindkvist var en av dessa, så iklädde sig 
Tirfings FSM Nils-Erik Carlevad mästarkedja och mästarkappa 
och ledde gradgivningen med bravur! På podiet kunde vi glädjas 
åt att FSM och ASM var två ExM från Alvheim, Stig-Lennart Ce-
derlöf och Agne Olofsson, som biträdde alvheimbroder Nils-Erik.
Talet till Orden hölls av OSSM Per Murander. Han berättade hur 
arbetet som nytillträdd i OD hade varit under de första månaderna. 
Mycket kretsar kring Ordens utveckling och att på bästa sätt vinna 
nya bröder till brödrakedjan. En helt ny presentation av Bifrostor-
den har tagits fram, den kommer att sändas ut till alla loger under 
hösten. Vidare ska det värvas bröder till en historiegrupp som ska 
ha ansvar för att Ordens historiska dokument tas omhand på bästa 
sätt.Talet till recipienderna hölls av Nisse Sindmark. Nisse häl-
sade recipienderna i Grad VIII välkomna och sammanfattade sin 
betraktelse med att skönheten är fantastisk och ger oss vår framtid 
i Orden.
Recipiendtalet hölls av Lars Lindberg, Solheim. Han kåserade 
över begreppet skönhet. Hans åsikt var att han egentligen inte 
kände sig så skön att han var värd Skönhetens Grad men att grad-
givningen och det nya gradbandet gladde honom storligen. Han 
framförde vidare ett stort och varmt tack till Tirfingsdirektoriet 
som lyssnat på honom för ett år sedan och nu kommit till Värm-
land och Karlstad.
Mästarbordets två blombuketter i sju färger gick till recipienden 
Lars Lindberg för recipiendtalet och till Nisse Sindmark, Eyrabro-
Havamal, för talet till recipienderna.
Solheimbrodern Albert S. Trumars berättade om händelser i mit-
ten på 1970-talet på en resa bakom järnridån, som ledde fram till 
att han blev tillfrågad om han var intresserad att bli invigd i Bi-
frostorden.Denna berättelse var så intressant att den är väl värd en 
egen artikel i en kommande Bifrosttidning.

Anders R

Besök i logekapitel i storloge och grundloge är en av 
förutsättningarna för befordran till högre grad
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    Faktaruta
Grad VIII: Skönhetens Grad
Datum: Lördagen den 15 oktober 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 65
Recipiender: 15. Se befordrade bröder
Gäster: SLM Björn Torstenius Heimdal och IOEM Tore Persson 
samt Bengt Eliasson 31 Rimfaxe

  Ladulås Västervik

Recipienderna. Namn se Befordrade Bröder sist i tidningen.

Storlogen gästade idag och logen 10 Withalas kapitelsal. Withala 
är stolta över sin egen kapitelsal i Hargen, men den är något för 
liten för att gradgivningen i Grad VIII, ska komma helt till sin 
rätt. SLM Tomas Östman öppnade och förde storlogen med ett 
stort lugn och mycket värdighet. Recipienderna var många men 
allt gick mycket bra. Vid brödramåltiden sjöng inledningsvis 
bröderna ”Sången till Ladulås”. Detta under ledning av Ladulås 
egen Dirigent Johnny Engström. Johnny spelade även vid natio-
nalsången vilket gjorde att det lät riktigt vackert. Talet till Orden 
hölls av SLM Björn Torstenius, Heimdal. Temat i talet var den 
tiden då Bifrostorden startade och hur Sverige såg ut och verkade 
på den tiden. Vår andra hyllning och talet till recipienderna fram-
fördes av SLM Tomas Östman. Tacktalet från recipienderna hölls 
av Åke Kalmsten 17 Grimner. Han jämförde åter igen sin resa 
inom Bifrost som en lång fotbollsmatch där de nu var en bra bit 
in i ”andra halvlek”. Åke talade också om att han bara hade åtta 
timmar kvar till dess han fyller 73 år.

Ett gäng ”Glada kock-
ar” som tillsammans 
med Munskänken 
gjorde brödramåltiden 
till en högtid i sig

Lotteriet hade vinster 
både från butiken med 
den gröna skylten och 
flertalet fantastiskt fina 
blomsterarrangemang. 

Högsta vinsten kom först som tredje dragning för att göra spän-
ningen ännu högre.
Mästarbordets blommor blev som vanligt två buketter. Vår nye 
Munskänk Börje Berzén 12 Nicopia som för dagen gick ut med 
högsta betyg, fick en av de otroligt vackra höstbuketterna. Nästa 
tilldelades nyblivne pappan Joakim Asp 10 Withala, som genast 

tackade för allt stöd han fått 
från hela bifrostsverige ef-
ter födseln. Till sist tackade 
SLM värdlogen för väl ge-
nomförda förberedelser inför 
storlogens närvaro, med den 
plakett som numera tycks 
vara brukligt.

Göran Straume

Vår nye Mu Börje Berzén 
får mästarbordets blommor 

av SLM Tomas Östman

Referat från logernas.... forts. från sidan 14

Forts. på sidan 15 Forts. på sidan 16

    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Torsdagen den 20 oktober 2016
Antal besökare inkl. recipiend: 32
Recipiend: Joakim Nilsson

S:t Örjan Stockholm1

Joakim Nilsson och 
M Holger Andersson

Efter en väl genomförd gradgiv-
ning samlades alla i Militärsällska-
pets trevliga lokaler för umgänge 
och brödramåltid. I avsaknad av 
gäster höll M Holger Andersson 
talet till Orden. Han kunde konsta-
tera att målet att nå 10 nyintagna 
bröder under året är på god väg att 
uppfyllas. Hittills har vår loge fått 
sju nya bröder och förhoppningen 
är stor att ytterligare tre skall vär-
vas inför Grad I i december. Men 
vår Mästare betonade att det ändå 
inte är kvantiteten som är det viktigaste när det gäller nya bröder 
utan snara kvaliteten på dessa. En nyintagen broder skall ha den 
rätta känslan och förståelsen för vad ett logemedlemskap innebär. 
Nog så sant.
Recipienden Joakim Nilsson avslutade måltiden med att tacka för 
graden och han såg fram mot sin framtida vandring i vår Orden. 
Därefter samlades alla i sällskapsrummen för sedvanligt kaffe och 
lotteridragning. 

Bo Haufman

    Faktaruta
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Torsdagen den 17 november 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 39
Recipiender: Murche Eklöv, Fredrik Jürss, Georgis Tselekidis, 
Jörgen Ängehult
Gäster: ExOI Ulf Adelstrand, M Kent Andersson 5 Åsagård, M 
Bernt Carlsson 32 Runrike, Olavi Ollikainen, Lennart Hjelm 4 
Valhall, Per-Olov Thörn 5 Åsagård, Stig Axelsson, Nils Engerby, 
Sven-Inge Neij, Bo Sjölander 8 Manheim

Vinterkräksjukan hade slagit till och flera av våra tjänstgörande 
bröder tvingades av den anledningen avstå logekvällen, men med 
en FSM som Carl Stefan Christensson löstes alla problem på ett 
föredömligt sätt. Carl Stefan iklädde sig med kort notis rollen som 
Mästare och allt avlöpte perfekt enligt boken. 
Vid den som alltid uppsluppna brödramåltiden hälsade Carl Ste-
fan recipienderna välkomna i Grad III och han tog tillfället i akt 
att utveckla begreppet kunskap. Med tanke på vad som nyligen 
inträffat i det stora landet i väster betonade han vad kunskap verk-
ligen betyder och den brist på dylik egenskap som kan skönjas 
hos en viss nyvald politiker. Kunskap, menade Carl Stefan, är det 
enda som kan föra världen framåt och han avslutade sitt anförande 
med de passande orden: ”Skaffa kunskap först, twittra sedan”. Så 
sant, så sant.
En av recipienderna, Jörgen Ängehult, tackade för den erhållna 
graden och såg fram emot sin vidare vandring inom vår Orden. 
Kvällen avslutades med umgänge bröder emellan i de trevliga 
sällskapsrummen med kaffe och lotteridragning.
     Bo Haufman

Från vänster ses Murche Eklöf, Fredrik Jürss, FSM Carl Stefan 
Christensson, Georgios Tselekidis, Jörgen Ängehult

    Faktaruta
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Onsdagen den 14 september 2016
Antal besökare inkl. recipiend: 40
Recipiend: Staffan Boström, 25 Alvheim
Gäster: OSSM Per Murander och M Conny Halvardsson, 25 
Alvheim

2  Eyrabro/Havamal Örebro

Stående fr. v. M 
Conny Halv-
ardsson, M 
Sven Dahlgren, 
OSSM Per Mu-
rander. Sittande 
Staffan Boström

Vid höstens för-
sta gradgivning 
hade vi tyvärr 
ingen recipiend 
från Eyrabro-
Havamal, men 

däremot så kom Staffan Boström från 25 Alvheim och ”räddade” 
kvällen.
Ritus avlöpte planenligt och vid brödramåltiden, som avnjöts med 
mat från en ny leverantör, var stämningen på topp. Den nya mat-

leverantören är Frimurarlogens Restaurang, som kommer att ny-
starta efter ha varit utan verksamhet ett bra tag. Maten fick mycket 
beröm av bröderna.
Talet till recipienden hölls av M Sven Dahlberg därefter tog Alv-
heims M Conny Halvardsson till orda med att berätta att Eyrabro-
Havamal är Alvheims fadderloge och stämningen mellan dessa 
loger består av mycket vänskap och värme. Att åka runt till olika 
loger är stimulerande och ger mycket tillbaka. Recipiendtalet 
hölls naturligtvis av Staffan Boström, som tackade för gradgiv-
ningen. Han tyckte det var något speciellt att komma till Örebro, 
eftersom han hade ett förflutet från staden. 
Mästarbordets blomma erhöll vår Barmästare Lars-Inge Olsson 
för bl.a. det slit som den tjänsten innebär. Brödramåltiden var som 
sagt mycket lyckad och avslutades med kaffe och lottdragning.                                                                                  

Kjell-Arne Isulv
                                                                                                                             
    Faktaruta

Grad I: Frihetens Grad
Datum: Onsdagen den 12 oktober 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 40
Recipiender/faddrar: Stefan Billinger, Tommy Pettersson
Gäster: OSSM Per Murander, SLM Tomas Lindkvist, Heimdal, M 
Conny Halvardsson, 25 Alvheim; ExM Lars Lindberg, 14 Solheim, 
Nils-Erik Carlevad, 25 Alvheim och Andreas Melin, 7 Odinsal

Stående fr. v. 
ExM Lars Lind-
berg, M Conny 

Halvardsson, M 
Sven Dahlgren, 
OSSM  Per Mu-
rander och SLM 

Tomas Lind-
kvist. Sittande 
recipienderna 

Tommy Petters-
son och Stefan 

Billinger.

Ritus avlöpte utan missöden och de två nya bröderna fick sina 
insignier. Fadderbrev överlämnades till Lennart Niklasson och 
Bengt Johansson.
Vid ordet fritt informerade vår Mästare om att oktoberfesten, som 
var inplanerad till den 29 oktober tyvärr måste ställas in på grund 
av för få anmälningar. Istället blir det en klubbafton som en okto-
berfest i mindre skala. För övrigt så kan det bli ostprovning och ett 
besök på Volkswagen-muséet i Pålsboda, lite längre fram i tiden.
  Vid brödramåltiden höll SLM Tomas Lindkvist ett tal som rik-
tade sig till recipienderna, om hur Bifrostorden kom till och hur 
den är uppbyggd med fyra regioner (storloger) och där storlogen 
Tirfing, som Eyrabro-Havamal tillhör, har nio grundloger. Bifrost-
orden har 33 grundloger men loge 6 finns inte, och detta beror på 
att Havamal, som den logen hette, har gått upp i Eyrabro.
Vår Mästare höll talet till recipienderna och poängterade att man 
inte får yppa något till andra än bröder, vad som förekommer i vår 
verksamhet. På Wikipedia finns en del allmänt hållna uppgifter 
om Bifrostorden.
Recipienderna höll var sitt tal och tackade för att få komma med 
i denna förnäma skara och tackade även för maten, som de tyckte 
smakade mycket förträffligt. Mästarbordets blomma fick Mats 
Schaffer, som ”dök” upp efter några års bortavaro. 

 Kjell-Arne Isulv
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    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Onsdagen den 9 november 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 37
Recipiender: Erik Fredholm, Bengt Stjärnqvist, Mats Bengtsson 
och Hans Pettersson.
Gäst: Christer Ericsson, 9 Carolus

Att komma från novemberkvällens mörker och kyla in i värmen 
och gemenskapen är skönt. 
Ritus avlöpte utan missöden och de fyra recipienderna fick sina 
insignier och delgavs Ordens lära i graden.
Vid ordet fritt informerade vår Mästare om att det som var tänkt 
som en klubbafton, den 14 december, istället blir gradgivning av 
Grad I och vid brödramåltiden därefter blir det en jultallrik. Resan 
till Lerbäcks Teater har hittills lockat 35 deltagare.
Mästaren höll talet till recipienderna på ämnet vän. Vad är en vän? 
En vän är mer värd än en kompis eller medmänniska. Välkommen 
till denna grad, avslutade han talet. Talet från recipienderna hölls 
av Erik Fredholm som tackade för god mat och en trevlig kväll. 
Han sade också att välja vän är svårt och det kan bli helt fel, men 
som kanske kan rätta till sig. Detta av egen erfarenhet.
Även vår gäst, Christer Ericsson, från 9 Carolus fick ordet och han 
tackade för utsökt mat och att han var mycket nöjd med sitt besök, 
som gav mersmak.Mästarbordets blommor fick Lars Blomberg, 
som idag fick vara Dirigent, då både ordinarie och ersättaren hade 
förhinder.

Kjell-Arne Isulv

Stående fr. v.: 
Christer Ericsson, 
9 Carolus, M Sven 
Dahlberg. Sit-
tande recipiender-
na Erik Fredholm, 
Bengt Stjärnqvist, 
Mats Bengtsson 
och Hans 
Pettersson                       
                                                                                           

    Faktaruta
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Onsdagen den 28 september 2016
Antal besökare inkl. recipiend: 28
Recipiend: Bert-Erik Larsson-Fröjdman

  Aroshus Västerås3

I kapitelsalen rapporterade ExSLM Anders Randelius från sitt 
besök i 27 Odinsal där han gratulerade Bengt Lorich som upp-
nått den aktningsvärda åldern 101 år.  Talet till Orden vid brödra-
måltiden hölls av M Pär J Johnsson. Han framförde tankar inför 
Rikstinget i Västerås 2017 och sade att förväntningarna var stora 
på ett bra arrangemang, till Västerås skall man åka hörs det på ton-
gångarna.  För att vi skall lyckas krävs det att alla bröder hjälper 
till. Talet till logen och recipienden hölls även det av M.
Recipienden Bert-Erik Larsson-Fröjdman tackade för graden och 
sade att det var trevligt att vara med i ett glatt gäng. Mästarbordets 
blommor fick ExM Torsten Östlid som givit M Pär J Johnsson 
många goda råd.

Bo Hedlund

    Faktaruta
Grad IV: Hoppets Grad
Datum: Onsdagen den 26 oktober 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 30
Recipiender: Jimmy Palgren 25 Alvheim och Christer Ronsjö 
4 Valhall
Gäster: M Conny Halvardsson 25 Alvheim och Erik Edman
4 Valhall

Gradgivningen kom igång en halv timme efter utsatt tid eftersom 
vi inväntade gäster från 25 Alvheim i Eskilstuna, som meddelat att 
de satt fast i en bilkö efter en trafikolycka efter vägen. Ritus ge-
nomfördes sedan på ett som vanligt säkert sätt. M Pär J Johnsson 
informerade att nya informationsblad med bilder på litet yngre 
personer har getts ut. Roger Pistol tackade för uppvaktningen på 
sin födelsedag. Lars Lindstöm tilldelades OVT. 
Talet till Orden vid brödramåltiden hölls av M Pär J Johnsson 
som menade att vi alla hoppas på något. Hoppas på framtiden, 
i morgon blir det litet bättre. För egen del hoppas han på ett bra 
Riksting i Västerås. Talet till recipienderna hölls av M Conny 
Halvardsson 25 Alvheim som sade att det alltid var trevligt att 
komma till Västerås. Han sade också att han fick uppleva fyra 
”grader” i bilkön på resan till Västerås, Frihet när kön löstes upp, 
Vänskap när aroshusbröderna väntade, Kunskap när de fick detta 
besked och Hopp att komma fram. Recipienden Christer Ronsjö 
tackade för graden och för visad vänskap. 
Mästarbordets blommor gick till undertecknad för många år som 
valberedningens ordförande och som referent till ordenstidning-
en, vilket naturligtvis kändes hedrande.

Bo Hedlund

Från 
vänster 
Fadder Ulf 
Söderlund, 
recipiend 
Bert-Erik 
Larsson-
Fröjdman 
och M Pär J 
Johnsson

    Faktaruta
Grad V: Trohetens Grad
Datum: Torsdagen den 29 september 2016
Antal besökare inkl. recipiend: 21
Recipiend: Marko Salonen 5 Åsagård
Gäster: SLM Björn Torstenius Heimdal och Joakim Stenborg 17 
Grimner

Valhall Stockholm4

Denna lite kyliga höstkväll är kapitelsalen smyckad i gradens färg 
och det är en tappar liten skara som hörsammat Mästarens inbju-
dan. Under ordet fritt gör Björn Torstenius reklam för Runheims 
50-årsjubileum och vill att alla bröder som har möjlighet besöker 
Runheim. Under brödramåltiden höll Björn Torstenius talet till 

    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Fredagen den 28 oktober 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 32
Recipiender: Rickard Axelsson, Bengt Gagerell, Anders 
Gustafsson, Lars Lundgren, Mikael Ollikainen och Gunnar 
Spångberg 4 Valhall, Ted Lundin 5 Åsagård
Gäster: SLM Björn Torstenius och M Kent Andersson 5 Åsagård, 
Stig Axelsson 8 Manheim, M Bernt Å J Carlsson och Mattias 
Boldt 32 Runrike 

En höstruggig kväll kändes det säkert skönt att komma in i vär-
men som mötte från alla bröder som hörsammat Mästarens kal-
lelse. Recipiender var nu förväntansfulla över vad som skulle 
komma att hända. Ritus genomfördes stilfullt och recipienderna 
och övriga bröder kunde säkert hitta en hel del matnyttigt i tex-
ten vad som gäller för graden. Under ordet fritt överlämnades bi-
froststandar till Ewald Erickson och Olavi Ollikainen som nyligen 
fyllt 75 respektive 70 år. Skrivaren informerade om vikten av att 
anmäla adressändring eller själv gå in i portalen och göra ändring-
en. Detta för att undvika att Bifrosttidningen kommer i retur på 
grund av felaktig adress. Vid brödramåltiden hölls talet till Orden 
av Olavi Ollikainen som utvecklade begreppet vänner, gällande 
bruksvänner, nöjesvänner och sanna vänner. Mästarbordets blom-
mor överlämnades till logens outtröttlige Intendent Sören Nordén. 
Recipiendernas tal hölls av Lars Lundgren som tackade för att 
ha upptagits i Grad II vilket mottogs med jubel. Kvällen fortsatte 
under muntra samtal och vid lottdragningen hade några bröder 
större tur än andra.

Hans-Owe Hidlund

Bakre raden 
fr. v. Rickard 
Axelsson, 
Mikael 
Ollikainen, 
Bengt Gage-
rell, Anders 
Gustafsson, 
Lars Lund-
gren och 
SLM Björn 
Torstenius. 

Främre raden fr. v. M Bengt Hellström Gunnar Spångberg, Ted 
Lundin och M Kent Andersson

Orden och berät-
tade om egen er-
farenhet hur det 
är att gå med i 
Bifrostorden, för 

att sedan gå vidare via olika befattningar och nu vara Storloge-
mästare i Heimdal. Recipiendernas tal hölls av enda recipienden 
Marko Salonen. Brödramåltiden fortsatte sedan med trevligt sam-
språk och lottdragning.

Hans-Owe Hidlund

Från vänster M 
Bengt Hellström, 
Marko Salonen 
och SLM Björn 
Torstenius (bilden 
tagen med mobil-
kamera)

    Faktaruta
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Torsdagen den 3 november 2016
Antal besökare inkl. recipiend: 30
Recipiend: Björn Allskog
Gäster: OHL Karl-Gunnar Roth, IOEM Astor Baldesten, IOEM 
Yngve Strindholm, SLM Björn Torstenius Heimdal

 Åsagård Stockholm 5

Recipienden Björn 
Allskog omgiven av M 
Kent Andersson och 
SLM Björn Torstenius

Det var den snabbaste 
och mest perfekta ritus 
jag upplevt, ingenting 
gick fel, Mästaren gjor-
de en fantastisk insats 
och fick upp alla tjänst-
görande på toppnivå. 
Även recipienden gjorde 
sitt allra bästa.Efter ritus 
och före brödramåltiden 
fick vi se och höra en 

mycket duktig tjej från Kungliga Musikhögskolan, Camilla Hed-
ström. Hon sjöng och spelade två jazzlåtar och sedan fick vi ett li-
tet smakprov ur en opera. Efter detta fick hon motta ett stipendium 
från Byströmska stiftelsen på 5000 kr av Ulrich Vilmar.
Därefter intogs en mycket välsmakande måltid till vilken det 
bjöds sång och fina tal.

Olle Knös

    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Fredagen den 30 september 2016
Antal besökare inkl. recipiend: 31
Recipiend: Magnus Wallin
Gäster: OR Fredric Björk, SLM Claes Berg,Tommy Ericsson 28 
Gondler, Robert Alison 10 Withala

Junehus Jönköping7

Från vänster Fredric Björk, Jörgen Steen, i mitten recipiend 
Magnus Wallin med fadder Pär Löfstedt samt vår SLM Claes Berg
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    Faktaruta
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Fredagen den 28 oktober 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 34
Recipiender: Peter Magnusson, Patrik Bågenstråhl 7 Junehus 
och Robert Pierre Alison 10 Withala
Gäster: OH Jon Asp, Nils Jörgen Josefsson 10 Withala

Från vänster sittande rec. Peter Magnusson, Robert Pierre 
Alison samt Patrik Bågenståhl. Stående OH Jon Asp, LM Jörgen 
Steen samt OVT Bengt Ericsson

Hösten hade definitivt lagt sin hand över oss då vi samlades till 
loge som vanligt i Frimurarhuset till en mycket trevlig logeafton. 
Vi hade också äran att OH Jon Asp delade ut OVT till Bengt Er-
icsson. Kvällen började med att logen bjöd på varm korv vilket 
vi snappat upp genom att besöka andra loger. Det var en mycket 
uppskattad nyhet.

LM Jörgen Steen utförde ritus tillsammans med tjänstgörande 
bröder i stämningsfull anda vilket OH belåtet noterade.
Stämningen vid brödramåltiden var mycket trevlig och maten från 
vår nya catering var av mycket hög klass. 
Logen hade också sin 88 åriga ”födelsedag” som naturligtvis fira-
des med bifrosttårta. 
Mästarbordets blommor utdelades till Intendent Karl Erik Dahl-
ström som fyllde 65 år, till kvällens nydekorerade veteran Bengt 
Ericsson, samt till våra recipiender.

Jonny Ejderbring

Recipienden Magnus Wallin upptogs högtidligen i Grad II. En 
mycket trevlig och givande kväll som avslutades med en utsökt 
brödramåltid serverad av A6 golfrestaurang. 
Mästarbordets blommor gavs till våra fyra gäster som hedrade oss 
med sin närvaro.

Jonny Ejderbring
    Faktaruta

Grad V: Trohetens Grad (i samarbete med 5 Åsagård)
Datum: Torsdagen den 13 oktober 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 45
Recipiender: Johan Engborg 1 S:t Örjan, Lennart Hjelm 4 Valhall, 
Rickard Johanson 1 S:t Örjan och Per-Olov Thörn 5 Åsagård
Gäster: OK Christer Smedh, OI Allan Jensen, OHL Lars Ullman, 
SLM Björn Torstenius Heimdal, M Holger Andersson 1 St Örjan, 
M Bengt Widén 23 Forsete, M Bernt Carlsson 32 Runrike samt 
Anders Freiding 23 Forsete, Lars-Erik Eriksson 16 Runheim, Leif 
Persson och Gösta Strandberg 1 S:t Örjan

8  Manheim Stockholm

Stående från 
vänster M Kent 

Andersson, 
Per-Olov Thörn, 

Lennart Hjelm 
och M Holger 

Andersson
Sittande: 

Rickard Johan-
son och Johan 

Engborg

Gradgivningen 
som arrangera-
des av Manheim tillsammans med Åsagård var utmärkt. Eftersom 
Manheims egen M Glenn Hansson inte innehar graden själv fick 
han vänta i samlingsrummet tillsammans med några andra bröder 
av lägre grad och återansluta till brödramåltiden. Gradgivningen 
leddes istället av Åsagårds M Kent Andersson och att han var or-
dentligt påläst rådde det ingen tvekan om. Att kunna så mycket av 
ritus och framföra det mesta utantill är beundransvärt och impo-
nerande. I samband med ”ordet fritt” uppvaktades Carsten Bach-
Kristiansen med en blomsterbukett på sin 60-årsdag.
Vid brödramåltiden höll OI Allan Jensen talet för Orden och SLM 
Björn Torstenius höll talet för logerna och recipienderna. Reci-
piendernas tacktal hölls av Rickard Johanson från S:t Örjan. Kväl-
len var som alltid i brödernas sällskap gemytlig men även den har 
ett slut och man får tänka på hemgång och morgondagen.

Ulf Adelstrand

    Faktaruta
Loge utan reception  
Datum: Fredagen den 23 september 2016
Antal besökare: 21

9  Carolus Karlskoga

Det var höstens första gradgivning. Tyvärr hade ingen av 
våra tilltänkta recipiender möjlighet att komma, men vi ska 
försöka att ta in dom senare i höst. I övrigt så flöt kvällen 
på som vanligt. Efter ritus i kapitelsalen samlades vi i vår 
matsal för brödramåltiden. Vid kaffet en trappa upp fortsatte 
vi och hade som vanligt en gemytlig kväll. Mästarbordets 
blommor gicktill Klas Ahlstrand, som hade sponsrat oss 

    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad  
Datum: Fredagen den 21 oktober 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 19
Recipiend: Kennet Lauri

Tyvärr var vi få anmälda till maten, men det blev väldigt trevlig 
i alla fall. Efter gradgivningen så hjälptes vi alla åt att iordnings-
ställa vår kapitelsal, för att sedan inta en delikat måltid.
Sedan samlades vi en trappa upp, och fortsatte med en trevlig 
samvaro. 
Mästarbordets blommor gick till vår Skattmästare Bo Sahlström, 
för hans fina insatser genom åren. 

Rolf Jansson

    Faktaruta
Grad III: Kunskapens Grad 
Datum: Fredagen den 11 november 2016
Antal besökare inkl. recipiend: 35
Recipiend: Göran Jonsson 
Gäster: M Johan Axelsson, Lars Mathsson, Christer Björklund, 
Thomas Börjesson, Hans Fredriksson, Rolf Johansson, Lars 
Lindberg, Henric Norlin, Jim Wennström, Göran Jonsson, 
14 Solheim

M Hans Wester, 
recipienden Göran 
Jonsson samt 
M Johan Axelsson 
Solheim

Denna kväll hade vi 
glädjen att få väl-
komna inte mindre 
än tio bröder från 
Karlstad. Detta gjor-
de att vi blev ett or-
dentligt antal i både 

kapitelsal och matsal. Vi startade kvällen med att bjuda alla på ett 
smakprov på vår ”egen” whisky. Då vi inte hade någon som kunde 
motta Grad III, så hade glädjande nog Karlstad en recipiend. Efter 
gradgivningen, vankades det både förrätt och varmrätt i vår fina 
matsal. Vid kaffet så fortsatte vi ritus. Där talade bl.a. M Johan 

M Hans Wester med ExM  P-A Ljung och ExSLM Dick Klaw

med vinst till vårt lotteri. Insamlingen inbringade otroliga 
963:-, vilket är mycket med så få deltagare. BRA !

Rolf Janssson

Axelsson från Karlstad, om kunskap och dess olika definitioner, 
vilket blev uppskattat. Göran Jonsson tackade för att han fick mot-
ta sin grad hos oss. 
Mästarbordets blommor gick till ExM Rolf Johansson Karlstad, 
för att han har sett till att vi har ett så gott samarbete mellan våra 
loger. Insamlingen uppgick till hela 787:-, som i sin helhet går 
till Mustaschkampanjen.

Rolf Jansson

Ordens Minnesfond
När Du eller logen vill hedra en bortgången broder 

Sätt in bidrag på Bankgiro 625-0419
Text skickas till or@bifrostorden.se

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad
Datum: Fredagen den 16 september 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 53
Recipiender/faddrar: Fredrik Arvidsson/Tommy Ivarsson, Tobias 
Erneskog/Mats Göransson (stf Niklas Rydén), Emil Ljunggren/
Fredrik Bernström
Gäst: ExM Sten Sjödahl 34 Linneus

  Withala Vetlanda10

Från vänster Emil Ljunggren, Fredrik Bernström, Tobias Erne-
skog, Niklas Rydén, Fredrik Arvidsson, Tommy Ivarsson och M 
Curt Sandberg

Äntligen var det dags för gradgivning efter över två månaders 
sommaruppehåll. Gradgivningen genomfördes på ett mycket fint 
sätt av alla tjänstgörande. OH Jon Asp tjänstgjorde som IL. De 
tre recipienderna fick sina insignier. Sören Carme och Lars-Bertil 
Bernhotz mottog blommor efter sina högtidsdagar. Anders Järn-
land mottog OVT ur ExOSM Lars-Erik Furuskogs hand.

Anders Järnland dekoreras 
med OVT av ExOSM 
Lars-Erik Furuskog

Vid brödramåltiden hölls andra 
hyllningen till Orden av Bernt-
Inge Berntsson som berättade 
om sin tid i logen. Gick med 
1994 och började med uppdrag 
i festkommittén, referent till 
tidningen samt Logens Curator. 
LC har de mycket uppskattade uppgifterna att dela ut blommor 
till bröder 75 år eller äldre som jubilerat, samt utdelning av jul-
blommor till dessa. Han har upplevt gradgivningarna som väldigt 
avkopplande och har trivts i Orden. Tredje hyllningen till Orden 
var tillägnad recipienderna som därefter presenterade sig. Mästar-
bordets blommor gick till OH Jon Asp som firat 30 år som broder.

Lars Bielke von Sydow

Forts. på sidan 20
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    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Fredagen den 21 oktober 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 56
Recipiender: Jörgen Palmér 28 Gondler, Kent Lisell, Daniel 
Buhre, Lennart Lööv samt Stefan Gustavsson 10 Withala
Gäster: M Bo-Lennart Holmsten, Johan Torstensson 28 Gondler 
samt ExM Sten Sjödahl 34 Linneus

Fr. v. M Curt Sandberg, Jörgen Palmér, Lennart Lööw, Kent Li-
sell, Stefan Gustavsson, Daniel Buhre, M Bo-Lennart Holmsten

Gradgivningen utfördes på ett fint sätt av tjänstgörande bröder. 
Recipienderna mottog sina insignier av sina respektive M. Ännu 
en gång hade undertecknad förmånen att få tjänstgöra vilket är 
mycket roligt och inspirerande.
Vid brödramåltiden hölls andra hyllningen till Orden av M Bo-
Lennart Holmsten. Han talade om veckans tre dagar, igår, idag 
och imorgon. Vi oroar oss för gårdagen som vi inte kan göra 
något åt. Vi planerar för morgondagen som vi egentligen inte vet 
något om. Det enda vi vet är vad som händer idag. Lev en dag i 
taget. Tredje hyllningen till Orden var tillägnad recipienderna. 
Recipiendernas tacktal hölls av Jörgen Palmér.

Referat från logernas.... forts. från sidan 19

En God Jul
och 

Ett Gott 
Nytt År

önskar

Bröderna 
i logen10 WITHALA

och systrarna i 
damlogen PRISMAN

Logen 11 
Löfstad, Tranås
tillönskar alla loger 
och Bifrostbröder

en God Jul 
och Ett Gott 

Nytt År

Mästarbordets blommor tilldelades Lars Bielke von Sydow. En 
relativt ny broder med stort engagemang för logen, Skrivarens 
ersättare, referent i tidningen samt deltagare i festkommittén.  
Undertecknad känner sig mycket hedrad.

Lars Bielke von Sydow

Från vänster Lars 
Bielke von Sydow, M 
Curt Sandberg

    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Fredagen den 14 oktober 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 45
Recipiender: Karl Eliasson, Christoffer Nehm, Weine Gustafsson

  Löfstad Tranås11

Forts. på sidan 22

    Faktaruta
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Fredagen den 18 november 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 50
Recipiender: Sorin Andelean, Gert Axelsson, Fredrik Bernström, 
Mattias Giaré, Peter  Johansson, Lennart Rubensson och Tomas 
Thylén Westberg

Så hade ett gäng muntra bröder samlats för den årliga gradgiv-
ningen i Grad III. Kvällen inleddes i vanlig ordning i baren där 
samtalsnivån var hög. Ett samtalsämne var den gångna lördagens 
lyckade bouleafton med ärtor och punsch. 
Gradgivningen genomfördes på ett mycket fint sätt av tjänstgö-
rande bröder. Jag vill särskilt nämna T Tor-Erik Rydén som läser 
sina texter på ett fantastiskt sätt. Peter Bågestam fick motta blom-
mor efter att han fyllt 50 år. 
Vid brödramåltiden hölls andra hyllningen till vår Orden av Peter 
Erlandsson. Peter gick med i Orden 1996. Första tiden låg fokus 
på den egna logen men efter som tiden gått fick Orden större be-
tydelse med besök i storloge och Riksting. Det är tydligt att vand-
ringen inom Orden vidgar ens vyer. 
Tredje hyllningen till Orden var ägnad recipienderna. Man har 
kommit halvvägs i vandringen i logen och är väl inne i och in-
volverad i logens arbete. Recipiendernas tacktal hölls av Sorin 
Andelean. 
Mästarbordets blommor gick till Mu Anders Jardbring för hans 
enorma arbete att se till att hungriga bröder blir mättade. Sk Jan 
Karlsson mottog en gåva till logen från Tomas Thylén Westberg. 
Till sist drogs vinnarna i lotteriet.

Lars Bielke von Sydow

Från vänster  M Curt Sandberg, Lennart Rubensson, Fredrik 
Bernström, Mattias Giaré, Gert Axelsson, Peter Johansson, 
Tomas Thylén Westberg och Sorin Andelean

Från vänster Mu Anders 
Jardbring, som fick 
mästarbordets blommor 
och till höger M Curt 
Sandberg

En av årets rik-
tiga höjdpunk-
ter, framförallt 
för våra äldre bröder är den s.k. Nostalgilogen eller, som dess tf. 
LM Lars Axehill själv kallar den, Senilitetslogen. Vitsen med dito 
är att stor del av dom tjänstgörande består av f.d. direktoriemed-
lemmar. Så även denna gång med hela 45 besökande varav nästan 
alla deltog i brödramåltiden. Vilket är mycket i vår loge. Denna 
kväll möttes både ung som gammal i åldersspannet dryga 20-80 år 

i bästa bifrostanda. 
Dörrarna till kapitelsalen 
öppnades och LM bjöd in 
samtliga bröder till Grad II. 
Ritus gick närmast perfekt 
med bra samspel mellan 
bröderna och i synnerhet 
LM och I Bengt Gustavs-
son, som välförtjänt också 
vid brödramåltiden mottog 
mästarbordets blommor. 

Under ordet fritt kall-
lades jubilaren Sören Ed-
heimer till mästarbordet 
för att motta blombukett 
och hyllningar. Därefter 
informerade LM om lo-
gens 100-årsuppvaktning 
av Sixten Andersson, för 
övrigt logens enda heders-
medlem, samt om kom-
mande logebesök i Linkö-
ping den 28 oktober. 

Senare begärde Lars Sax-
holm ordet för att tacka 
logen å Tranås FUBs väg-
nar för tilldelade 10 000 
kr från Fred Norinders 
stiftelse. Efter en stunds 
mingel förflyttade vi oss 
till brödramåltiden. Stäm-
ningen upphöjdes då LM 
sällan var sen att leda all-
sång mm. Recipiendernas 
tal hölls av Karl Eliasson. 
Lotteriet har blivit en rolig 
höjdpunkt med flera nya 
vinnare. 
Ett stort tack till tf. Mu 
Ingemar Högström och 
förstås alla besökande brö-
der...!

T. Ehn

Tf. LM Lars 
Axehill med 
från vänster 

Karl 
Eliasson, 

Christoffer 
Nehm och 

Weine 
Gustafsson

Roger Johansson

Stöd dessa företag – De gynnar logen 10 Withala och Bifrostorden!
Withalaföretag som stöder Bifrost

Logen 10 Withala

Roger Johansson

Elteknik AB Avd Vetlanda

0383-140 65
- Din kontakt i branschen

www.elajo.se

El / Tele / Data / Larm / Kyla / Värme / Energi
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TVETA BYGG HB
Tel.0383-830 40, 070-55 41 205

Thor-Erik Rydén  

Roger Johansson

Christian Johansson Tel. 0383-76 11 30

Nybakat bröd alla dagar – från eget bageri!
Tel.0383-76 33 25

Joakim Asp
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50% rabatt mot inlämnande av denna annons
Gäller engångsentré eller familjeentré.
(Gäller t o m 31 okt 2010)

Vetlanda badhus
Norra Esplanaden 16, Vetlanda
medley.se/vetlandabadhus
tel 0383-103 87

Myresjö simhall
Vetlandavägen 10, Myresjö
medley.se/myresjosimhall
tel 0383-911 89
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Bada, träna eller 
relaxa för halva priset!
50% rabatt mot inlämnande av denna annons
Gäller engångsentré eller familjeentré.
(Gäller t o m 31 okt 2010)

Vetlanda badhus
Norra Esplanaden 16, Vetlanda
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Vetlandavägen 10, Myresjö
medley.se/myresjosimhall
tel 0383-911 89
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Bada, träna eller 
relaxa för halva priset!
50% rabatt mot inlämnande av denna annons
Gäller engångsentré eller familjeentré.
(Gäller t o m 31 okt 2010)

Vetlanda badhus
Norra Esplanaden 16, Vetlanda
medley.se/vetlandabadhus
tel 0383-103 87
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Vetlandavägen 10, Myresjö
medley.se/myresjosimhall
tel 0383-911 89
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Bada, träna eller 
relaxa för halva priset!
50% rabatt mot inlämnande av denna annons
Gäller engångsentré eller familjeentré.
(Gäller t o m 31 okt 2010)
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90x35
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Christer Johansson Aukt. Toyotaförsäljare
Hammargatan 7, tel. 0383 187 87

Lars-Olof Wigh

AUTOLACKEN AB
– för bästa kvalitet –

Roger Johansson

www.sundins-skogsplantor.se
Anders EnglundTel. 070-508 82 71    Weimar Dahlesson

Tandvård för hel familjen – Barn och vuxna

Välkomna! Tel. 0383-123 23
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Tel. 0382-13085    Mikael Richardsson

Vetlanda badhus
Norra Esplanaden 16, Vetlanda
medley.se/vetlandabadhus
tel 0383-103 87

Myresjö simhall
Vetlandavägen 10, Myresjö
medley.se/myresjosimhall
tel 0383-911 89
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Bada, träna eller 
relaxa för halva priset!
50% rabatt mot inlämnande av denna annons
Gäller engångsentré eller familjeentré.
(Gäller t o m 31 okt 2010)

Vetlanda badhus
Norra Esplanaden 16, Vetlanda
medley.se/vetlandabadhus
tel 0383-103 87

Myresjö simhall
Vetlandavägen 10, Myresjö
medley.se/myresjosimhall
tel 0383-911 89
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Bada, träna eller 
relaxa för halva priset!
50% rabatt mot inlämnande av denna annons
Gäller engångsentré eller familjeentré.
(Gäller t o m 31 okt 2010)

Vetlanda badhus
Norra Esplanaden 16, Vetlanda
medley.se/vetlandabadhus
tel 0383-103 87
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Vetlandavägen 10, Myresjö
medley.se/myresjosimhall
tel 0383-911 89
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Bada, träna eller 
relaxa för halva priset!
50% rabatt mot inlämnande av denna annons
Gäller engångsentré eller familjeentré.
(Gäller t o m 31 okt 2010)

Vetlanda badhus
Norra Esplanaden 16, Vetlanda
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Vetlandavägen 10, Myresjö
medley.se/myresjosimhall
tel 0383-911 89

Ba
d 

&
 m

ot
io

n 
fö

r 
al

la

Bada, träna eller 
relaxa för halva priset!
50% rabatt mot inlämnande av denna annons
Gäller engångsentré eller familjeentré.
(Gäller t o m 31 okt 2010)

Vetlanda badhus
Norra Esplanaden 16, Vetlanda
medley.se/vetlandabadhus
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Vetlandavägen 10, Myresjö
medley.se/myresjosimhall
tel 0383-911 89
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Bada, träna eller 
relaxa för halva priset!
50% rabatt mot inlämnande av denna annons
Gäller engångsentré eller familjeentré.
(Gäller t o m 31 okt 2010)
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Tel. 0382-13085    Mikael Richardsson

Vetlanda badhus
Norra Esplanaden 16, Vetlanda
medley.se/vetlandabadhus
tel 0383-103 87

Myresjö simhall
Vetlandavägen 10, Myresjö
medley.se/myresjosimhall
tel 0383-911 89
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Bada, träna eller 
relaxa för halva priset!
50% rabatt mot inlämnande av denna annons
Gäller engångsentré eller familjeentré.
(Gäller t o m 31 okt 2010)

Vetlanda badhus
Norra Esplanaden 16, Vetlanda
medley.se/vetlandabadhus
tel 0383-103 87

Myresjö simhall
Vetlandavägen 10, Myresjö
medley.se/myresjosimhall
tel 0383-911 89
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Bada, träna eller 
relaxa för halva priset!
50% rabatt mot inlämnande av denna annons
Gäller engångsentré eller familjeentré.
(Gäller t o m 31 okt 2010)

Vetlanda badhus
Norra Esplanaden 16, Vetlanda
medley.se/vetlandabadhus
tel 0383-103 87

Myresjö simhall
Vetlandavägen 10, Myresjö
medley.se/myresjosimhall
tel 0383-911 89
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Bada, träna eller 
relaxa för halva priset!
50% rabatt mot inlämnande av denna annons
Gäller engångsentré eller familjeentré.
(Gäller t o m 31 okt 2010)

Vetlanda badhus
Norra Esplanaden 16, Vetlanda
medley.se/vetlandabadhus
tel 0383-103 87

Myresjö simhall
Vetlandavägen 10, Myresjö
medley.se/myresjosimhall
tel 0383-911 89
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Bada, träna eller 
relaxa för halva priset!
50% rabatt mot inlämnande av denna annons
Gäller engångsentré eller familjeentré.
(Gäller t o m 31 okt 2010)

Vetlanda badhus
Norra Esplanaden 16, Vetlanda
medley.se/vetlandabadhus
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Vetlandavägen 10, Myresjö
medley.se/myresjosimhall
tel 0383-911 89
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Bada, träna eller 
relaxa för halva priset!
50% rabatt mot inlämnande av denna annons
Gäller engångsentré eller familjeentré.
(Gäller t o m 31 okt 2010)
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Withalaföretag som stöder Bifrost

BIL&MOTOR
i Vetlanda AB

Lilla Nygatan 2, Vetlanda, tel. 0383-76 11 30 vx

Christer Johansson Aukt. Toyotaförsäljare
Hammargatan 7, tel. 0383 187 87
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Tel. 0382-13085    Mikael Richardsson

Vetlanda badhus
Norra Esplanaden 16, Vetlanda
medley.se/vetlandabadhus
tel 0383-103 87

Myresjö simhall
Vetlandavägen 10, Myresjö
medley.se/myresjosimhall
tel 0383-911 89
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Bada, träna eller 
relaxa för halva priset!
50% rabatt mot inlämnande av denna annons
Gäller engångsentré eller familjeentré.
(Gäller t o m 31 okt 2010)

Vetlanda badhus
Norra Esplanaden 16, Vetlanda
medley.se/vetlandabadhus
tel 0383-103 87

Myresjö simhall
Vetlandavägen 10, Myresjö
medley.se/myresjosimhall
tel 0383-911 89
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Bada, träna eller 
relaxa för halva priset!
50% rabatt mot inlämnande av denna annons
Gäller engångsentré eller familjeentré.
(Gäller t o m 31 okt 2010)

Vetlanda badhus
Norra Esplanaden 16, Vetlanda
medley.se/vetlandabadhus
tel 0383-103 87

Myresjö simhall
Vetlandavägen 10, Myresjö
medley.se/myresjosimhall
tel 0383-911 89
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Bada, träna eller 
relaxa för halva priset!
50% rabatt mot inlämnande av denna annons
Gäller engångsentré eller familjeentré.
(Gäller t o m 31 okt 2010)

Vetlanda badhus
Norra Esplanaden 16, Vetlanda
medley.se/vetlandabadhus
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Vetlandavägen 10, Myresjö
medley.se/myresjosimhall
tel 0383-911 89
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Bada, träna eller 
relaxa för halva priset!
50% rabatt mot inlämnande av denna annons
Gäller engångsentré eller familjeentré.
(Gäller t o m 31 okt 2010)

Vetlanda badhus
Norra Esplanaden 16, Vetlanda
medley.se/vetlandabadhus
tel 0383-103 87

Myresjö simhall
Vetlandavägen 10, Myresjö
medley.se/myresjosimhall
tel 0383-911 89
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Bada, träna eller 
relaxa för halva priset!
50% rabatt mot inlämnande av denna annons
Gäller engångsentré eller familjeentré.
(Gäller t o m 31 okt 2010)
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TVETA BYGG HB
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Elteknik AB Avd Vetlanda

0383-140 65
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Elteknik AB Avd Vetlanda

0383-140 65
- Din kontakt i branschen

www.elajo.se

El / Tele / Data / Larm / Kyla / Värme / Energi

180x70

90x35

Elteknik AB Avd Vetlanda Din kontakt i branschen
Tel 0383 140 65   www.elajo.se

Elteknik AB Avd Vetlanda

0383-140 65
- Din kontakt i branschen

www.elajo.se

El / Tele / Data / Larm / Kyla / Värme / Energi

Elteknik AB Avd Vetlanda

0383-140 65
- Din kontakt i branschen

www.elajo.se

El / Tele / Data / Larm / Kyla / Värme / Energi

180x70

90x35

TVETA BYGG HB
Tel.0383-830 40, 070-55 41 205

Thor-Erik Rydén  

Roger Johansson

Christian Johansson Tel. 0383-76 11 30

Nybakat bröd alla dagar – från eget bageri!
Tel.0383-76 33 25

Joakim Asp

Withalaföretag som stöder Bifrost

BIL&MOTOR
i Vetlanda AB

Lilla Nygatan 2, Vetlanda, tel. 0383-76 11 30 vx

Christer Johansson Aukt. Toyotaförsäljare
Hammargatan 7, tel. 0383 187 87

Lars-Olof Wigh

AUTOLACKEN AB
– för bästa kvalitet –

Roger Johansson

www.sundins-skogsplantor.se
Anders EnglundTel. 070-508 82 71    Weimar Dahlesson

Tandvård för hel familjen – Barn och vuxna

Välkomna! Tel. 0383-123 23

SI-BYGG AB
Vetlanda 0383-132 34
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Tel. 0382-13085    Mikael Richardsson

Vetlanda badhus
Norra Esplanaden 16, Vetlanda
medley.se/vetlandabadhus
tel 0383-103 87

Myresjö simhall
Vetlandavägen 10, Myresjö
medley.se/myresjosimhall
tel 0383-911 89
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Bada, träna eller 
relaxa för halva priset!
50% rabatt mot inlämnande av denna annons
Gäller engångsentré eller familjeentré.
(Gäller t o m 31 okt 2010)

Vetlanda badhus
Norra Esplanaden 16, Vetlanda
medley.se/vetlandabadhus
tel 0383-103 87

Myresjö simhall
Vetlandavägen 10, Myresjö
medley.se/myresjosimhall
tel 0383-911 89
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Bada, träna eller 
relaxa för halva priset!
50% rabatt mot inlämnande av denna annons
Gäller engångsentré eller familjeentré.
(Gäller t o m 31 okt 2010)

Vetlanda badhus
Norra Esplanaden 16, Vetlanda
medley.se/vetlandabadhus
tel 0383-103 87

Myresjö simhall
Vetlandavägen 10, Myresjö
medley.se/myresjosimhall
tel 0383-911 89
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Bada, träna eller 
relaxa för halva priset!
50% rabatt mot inlämnande av denna annons
Gäller engångsentré eller familjeentré.
(Gäller t o m 31 okt 2010)

Vetlanda badhus
Norra Esplanaden 16, Vetlanda
medley.se/vetlandabadhus
tel 0383-103 87

Myresjö simhall
Vetlandavägen 10, Myresjö
medley.se/myresjosimhall
tel 0383-911 89
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Bada, träna eller 
relaxa för halva priset!
50% rabatt mot inlämnande av denna annons
Gäller engångsentré eller familjeentré.
(Gäller t o m 31 okt 2010)

Vetlanda badhus
Norra Esplanaden 16, Vetlanda
medley.se/vetlandabadhus
tel 0383-103 87

Myresjö simhall
Vetlandavägen 10, Myresjö
medley.se/myresjosimhall
tel 0383-911 89
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Bada, träna eller 
relaxa för halva priset!
50% rabatt mot inlämnande av denna annons
Gäller engångsentré eller familjeentré.
(Gäller t o m 31 okt 2010)
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Tel. 0382-13085    Mikael Richardsson

Vetlanda badhus
Norra Esplanaden 16, Vetlanda
medley.se/vetlandabadhus
tel 0383-103 87
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Vetlandavägen 10, Myresjö
medley.se/myresjosimhall
tel 0383-911 89
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Bada, träna eller 
relaxa för halva priset!
50% rabatt mot inlämnande av denna annons
Gäller engångsentré eller familjeentré.
(Gäller t o m 31 okt 2010)

Vetlanda badhus
Norra Esplanaden 16, Vetlanda
medley.se/vetlandabadhus
tel 0383-103 87
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Vetlandavägen 10, Myresjö
medley.se/myresjosimhall
tel 0383-911 89
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Bada, träna eller 
relaxa för halva priset!
50% rabatt mot inlämnande av denna annons
Gäller engångsentré eller familjeentré.
(Gäller t o m 31 okt 2010)

Vetlanda badhus
Norra Esplanaden 16, Vetlanda
medley.se/vetlandabadhus
tel 0383-103 87

Myresjö simhall
Vetlandavägen 10, Myresjö
medley.se/myresjosimhall
tel 0383-911 89
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Bada, träna eller 
relaxa för halva priset!
50% rabatt mot inlämnande av denna annons
Gäller engångsentré eller familjeentré.
(Gäller t o m 31 okt 2010)

Vetlanda badhus
Norra Esplanaden 16, Vetlanda
medley.se/vetlandabadhus
tel 0383-103 87

Myresjö simhall
Vetlandavägen 10, Myresjö
medley.se/myresjosimhall
tel 0383-911 89

Ba
d 

& 
m

ot
io

n 
fö

r a
lla

Bada, träna eller 
relaxa för halva priset!
50% rabatt mot inlämnande av denna annons
Gäller engångsentré eller familjeentré.
(Gäller t o m 31 okt 2010)

Vetlanda badhus
Norra Esplanaden 16, Vetlanda
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Bada, träna eller 
relaxa för halva priset!
50% rabatt mot inlämnande av denna annons
Gäller engångsentré eller familjeentré.
(Gäller t o m 31 okt 2010)
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Tel. 0382-13085    Mikael Richardsson

Vetlanda badhus
Norra Esplanaden 16, Vetlanda
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    Faktaruta
Grad IV: Hoppets Grad
Datum: Fredagen den 11 november 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 32
Recipiender: Johan Törnvall, Peter Samuelsson
Gäst: M Pär Johnsson, 3 Aroshus

Årets sista gradgivning var väl inte den mest besökta, men som 
alltid oavsett antal besökare är stämningen på topp. Framförallt 
har vår tidigarelagda baröppning blivit succé och är numera väl-
besökt. 
Kapitelsalen öppnades som brukligt strax före kl.19:30 och brö-
derna tog plats i den. 
Besökande Aroshus Mästare hälsades enligt ritus och allt flöt på 
närmast perfekt med ordinarie Ms vana hand samt kommunika-
tion mellan tjänstgörande bröder. Ersättare för FSM var Anders 
Nykvist och FV Rikard Hedström. Vi hade kallat tre bröder varav 
två upptogs i graden. 
Vid ordet fritt uppmanade M Rikard Hedström till mästarbordet 
för hylla honom för fyllda 50 år. Nästa jubilar och händelse var 
rapport från 100-årsuppvaktningen av logens enda Hedersbroder 
Sixten Andersson. Den samme tackade och skickade varma häls-
ningar till logen då han inte kunde närvara. 
Logens nästa gradgivning är den 13 januari 2017, Grad V i sam-
ordning med 10 Withala, blir åter välbesökt och kräver extra 
manskap. Mu informerade om företagsbesök 17 november med 
respektive på OEM, Höganloft. Och slutligen förstås årets jultra-
dition JULBASTUN fredagen den 2 december, som numera har 
maxats till 20 personer. 
Vid brödramåltiden var det åter högt i tak där bl.a. gästande 
Aroshus M delgav oss ett bra tal samt historier. Mästarbordets 
blommor gick till kvällens ers. Dirigenter Magnus Sjögren, ljus, 
och Thomas Ehn, ljud, eftersom för första gången på 25 år båda 
ordinarie var borta. Recipiendernas tal hölls av Johan Törnvall. 
Å så det här med kvällens lotteri, som blivit en rolig höjdpunkt 
med flera nya vinnare. Ett stort tack riktade LM till flera ersät-
tande bröder.

T. Ehn

Fr. h.: M Pär 
Johnsson, 
Peter Samu-
elsson, Johan 
Törnvall och 
M Torbjörn 
Andersson

    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Torsdagen den 6 oktober 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 38 
Recipiender: Mats Andersson, Åke Askelöf, Ulf Jönsson och 
Tomas Wedin samt Jens Holmgren och Anders Lundin 8 
Manheim
Gäster: Leif Holmström och Jörgen Palm 8 Manheim

  Nicopia Nyköping12

Våra logelokaler strålade varmt välkomnande denna höstlika af-
ton. Stämningen under samlingen i klubblokalerna var på topp 
redan från start. Glädjande kunde vi välkomna två bröder från 8 
Manheim i Stockholm, vilka gästade oss med anledning av, att de 
hade med sig två recipiender, som inte ville komma efter i vand-
ringen mot högre grader. En positiv inställning till Bifrostordens 
mål och syften. M Peder Grahn lotsade tillsammans med sina 
tjänstgörande bröder recipienderna förtjänstfullt genom gradgiv-
ningen. Efter avslutat kapitel fördes recipienderna ut till förrum-
met, där de fick ta emot brödernas lyckönskningar, varefter det var 
dags för den sedvanliga fotograferingen. Resultatet av detta kan 
ses här bredvid. 
Vid brödramåltiden frestade resturatören och vår Mu med en väl-
komponerad två-rätters middag med efterföljande kaffe. Talen vid 
måltiden framfördes av vår M Peder Grahn och vår FSM Börje 
Berzén. Recipiendernas tacktal hölls kort och koncist av Ulf Jöns-
son. Innan taffeln bröts delades mästarbuketten ut. M Peder på-
talade hur svårt det är att dela ut den till någon förtjänt broder, 
samtidigt som han tog bort cellofanen runt buketten. Det visade 
sig då att det var fyra mindre buketter och dessa gavs till våra brö-
der från Stockholm, för deras goda idé att besöka oss. Med orden 
”jag låter de stå kvar här i vasen, så tar ni dom när ni lämnar”. 
Vid kaffet sålde en av våra senaste intagna bröder, Kristoffer Hast, 
förtjänstfullt snabbt slut på lotteriet. Vid dragningen fördelades 
vinsterna genom ”Fru Fortunas” försorg broderligt bland de när-
varande. 

Lennart ”Zäta”

Recipiender och gäster från vänster:Mats Anderson, Jörgen 
Palm, Ulf Jönsson, Tomas Wedin, LM Peder Grahn, Jens Holm-
gren, Åke Askelöf, Anders Lundin och Leif Holmström.

    Faktaruta
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Torsdagen den 3 november 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 69
Recipiender: Hans Eriksson, Dennis Frisell, Sven Holdar, och 
Otto Schätzling samt Larry Höjer 3 Aroshus
Gäster: M Pär Johnsson, Claes Aspenryd, Roland Eklund, Håkan 
Lyckstedt, Erik Netz, Mikael Olevall och Ulf Söderlund 3 Aroshus, 
ExM Rolf Sallander 13 Torkild, ExSLM Lars Pettersson 21 
Midgård och M Jens Östling 26 Vanadis

Logekväll i Veteranernas tecken.  Vad gör man för att få lite fart 
på logeverksamheten? Vart har många av ”9-or och 8-or” tagit 
vägen? Det är ganska så tomt på deras platser i kapitelsalen. Så 
plötsligt kommer vår Mästare med ett förslag – vi kör en gradgiv-
ning med gamla direktorietjänstemän.
Idén var ju kul, men kan man verkligen göra så? Kontroll i konsti-
tution och ritus allt verkar OK, men för säkerhets skull tar M ett 
samtal till OSM, som ger sitt fulla stöd. Han kollade direkt i sin 
almanacka, om han kunde komma och besöka oss, men tyvärr – 

Samtliga 
tjänstgörande 
veteraner

upptagen. Synd! 
Då gällde det 
att får fram 15 
bröder, som var 
villiga att tjänst-
göra. På mindre 
än en timma var 

hela ”Veterandirektoriet” fullbesatt. Samtliga tillfrågade var eld 
och lågor. Inbjudan till graden gick ut och ett 70-tal bröder hör-
sammade kallelsen, av dessa var det 11 gäster.  Vi hade väckt liv i 
ganska många bröder, som vi inte sett på flera år.
Genomförandet i kapitelsalen gick i det närmaste klanderfritt trots 
eventuell ringrostighet. Betänk att dessa tillsammans represente-
rade 308 års tjänstgöring på olika poster i såväl grundloge som 
storloger. Recipienderna fick uppleva en högtidlig vandring mot 
Grad III, och är därmed gott rustade inför sin fortsatta vandring 
mot högre mål. 

Recipienderna från vänster Dennis Frisell, Sven Holdar, Larry 
Höjer, Hans Eriksson och Otto Schätzling

Talen vid brödramåltiden blev många men korta och koncisa. Rolf 
Sallander hade talet till Orden och informerade om det nyligen 
genomförda ExMästarmötet i Linköping. Kvällens tj. M Leif Jo-
hansson talade till recipienderna om vad som kan ske när man 
erhållit Grad III, med bl.a. ev. tjänstgöring i direktoriet, och att ge 
förslag på nya bröder. Hans Eriksson tackade på sina och recipien-
dernas vägnar för erhållandet av graden. 
Efter att dessa ordinarie tal hållits hade följande begärt ordet: M 
Pär Johnsson, Aroshus hälsade välkommen till Västerås den 5-7 
maj nästa år, där Rikstinget går av stapeln.  M Jens Östling, Va-
nadis tackade för en fin gradgivning och för idén med ”Ett All 
Star Team”, som såg ut att ha gett ett positivt resultat. Han skulle 
ta detta till sig.  LM Leif Johansson avslutade så raden av talare 
genom att till ordinarie M Peder Grahn överräcka aftonens mäs-
tarbukett.  
Till kaffet såldes 300 lotter vars 11 vinster fördelade sig jämt 
bland de närvarande bröderna. 

Lennart ”Zäta”    

                               

    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Onsdagen den 12 oktober 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 50
Recipiender: Conny Englund, Risto Sarkola, Per Schröder och 
Tomas Gustafsson
Gäster: OM Hans Wallberg, Pehr Odell 28 Alvheim samt Per 
Schröder och Rurik Reenstierna 4 Valhall

  Torkild Södertälje13

Kvällen var lite speciell då vi hade besök av OM Hans Wallberg, 
det var en särskild kväll även för honom då han aldrig varit i Sö-
dertälje. När vi samlats i kapitelsalen och fått den obligatoriska 
genomgången angående säkerhet m.m. så var det dags för reci-
pienderna att få uppmärksamheten. De sedan länge bestämda pro-
cedurerna klarades av med glans av alla inblandade. Nästa stora 
händelse är utdelning av OVT. OM Hans ropar upp de fem bröder 
som uppnått 25 års medlemskap i Bifrostorden. De dekorerades 
av OM Hans med en hjälpande hand av M Assar, efter detta var 
det några som fyllt jämt som skulle gratuleras. 
Efter avslutad verksamhet i kapitelsalen var det brödramåltid, 
kaffe samt den obligatoriska lottdragningen.

Mikael Bergh        

Recipiender från vänster OM Hans Wallberg, Conny Englund, 
Risto Sarkola, Tomas Gustafsson, Per Schröder och M Assar 
Åberg .

    Faktaruta
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Onsdagen den 9 november 2016
Antal besökare inkl. recipiend: 36
Recipiend: Erik Nilsson
Gäst: Pehr Odell 28 Alvheim

Fr.v. FSM Kurt Forsberg 
och recipiend 
Erik Nilsson

Det blev en recipiend av 
de fyra anmälda, vädret 
hade ställt till det så tre 
av bröderna inte kunde ta 
sig hit, men vi fick göra 
det bästa av situationen. 
Vår Mästare Assar kun-

Referat från logernas.... forts. från sidan 22

Besök i logekapitel i storloge och grundloge 
är en av förutsättningarna för befordran till högre grad
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Forts. på sidan 25 Forts. på sidan 28

de inte heller närvara då han var upptagen med jobbet, så det blev 
FSM Kurt Forsberg som fick leda logen vilket gick galant. Efter 
genomförd ritus i kapitelsalen var det som vanligt brödramåltid. 
Vid kaffet hade vi ett lite annorlunda lotteri med ett eftertraktat 
första pris. 

 Mikael Bergh, Bild och text 

Referat från logernas.... forts. från sidan 23 Referat från logernas.... forts. från sidan 24

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad
Datum: Fredagen den 21 oktober 2016
Antal besökare inkl. recipiend: 25
Recipiend/fadder: Benny Karlsson/Lars Lindberg
Gäst: Michael Ringsby, 27 Odinsal  Solheim Karlstad14

Vi hade en recipiend som ”knackade på dörren” för inträde i Grad 
I. Det var också med en speciell känsla vi bröder intog våra platser 
för att ta del av invigningen. Med all respekt för alla andra gra-
der känns det hoppfullt och utvecklande med ett helt nytt tillskott 
i vår loge. Logens Mästare Johan Axelsson ledde gradgivningen 
tillsammans med direktoriet på ett alldeles utmärkt sätt. Mästaren 
uppmärksammade också på att logen sedan september åter har 
bröder av Grad VIII närvarande. Dessa är Lars G Nyström, Lars 
Lindberg, Jan-Olov Walldén och Kent Andreasson.
Mästaren hälsar Benny välkommen in i Orden och i vår loge och 
understryker vikten av att vi bör anstränga oss för att knyta nya 
bröder till vår krets. Efter avslutad ritus hälsas vår nye medlem 
välkommen av alla närvarande bröder. Det måste förvisso kunna 
ses som en ”skakande” upplevelse att få skaka tjugofem nävar i 
rad. Efter detta är det brödramåltid och vi tar oss ned en våning för 
att njuta av den goda maten. Men där bjuds även på andlig kost i 
form av trevliga och lättsamma samtal bröder emellan varvat med 
sång ur vårt sånghäfte och en och annan rolig historia.
Som ende recipiend är Benny automatiskt utsedd till talet från 
recipienderna och vi tror honom verkligen när han med ett stort 
leende tackar och framhåller att han upplevt gradgivningen som 
högtidlig och fin. Han tillägger också att han ser framtiden an som 
medlem i vår loge med positiva förväntningar. Ja, då kan det ju 
faktiskt inte bli bättre.
När man har riktigt trevligt så går tiden fort och så även denna 
gång och snart sitter vi i bilen på väg hem till Kristinehamn. Men 
i sinnet känns det som vi liksom vore laddade med en massa trev-
ligheter som gett oss glädje, livslust och kraft som räcker fram till 
nästa sammankomst. Allra minst!!

Lennart Nyqvist, 
Referent                                                                                                                  
Lars Lindberg, 
Foto  

Från vänster M 
Johan Axels-

son, rec. Benny 
Karlsson

och  fadder Lars 
Lindberg

    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Fredagen den 23 september 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 25
Recipiender: Jan-Erik Andrén, Ola Lindholm, Henrik Qvarnlöf, 
Sebastian Langenbach och Henrik Syvertsson
Gäst: Nils Kolthoff 16 Runheim

Fr.v. Sebastian Langenbach, Henrik Syvertsson, Ola Lindholm, 
M Johan Axelsson, Henrik Qvarnlöf och Jan Erik Andrén

När vi startade resan från Kristinehamn till vår loge i Karlstad 
hade himlens portar verkligen öppnat sig på vid gavel. Det reg-
nade så till den milda grad att vi bitvis fick ”krypköra” för att se 
var vägen gick. Märkligt nog avtog dock regnet undan för undan i 
takt med att vi närmade oss vårt resmål. När vi körde in på logens 
parkeringsplats sken solen välkomnande mot oss vilket också stod 
i samklang med det soliga och glada mottagande som vi sedan 
fick av redan anlända bröder. Efter regn kommer solsken sägs 
det ju och detta hade verkligen en dubbel symbolisk betydelse 
denna eftermiddag. Det var fem bröder som ivrigt väntade på att 
få komma in i graden. Denna längtan lindrades dock snart genom 
att vår Mästare Johan Axelsson, med medhjälpare, galant och vär-
digt ledsagade dem in i graden. Mästaren talade till bröderna och 
framhöll särskilt att det är viktigt att vårda vänskapen och vara 
rädd om varandra.

John Montgomery återinträdde i Orden med medlemskap i vår 
loge. Han förärades sitt gradband i Grad VI av vår Mästare Johan 
Axelsson. Nils Kolthoff 16 Runheim framförde en hälsning från 
sin Mästare. Recipiendernas tal framfördes på ett lättsamt och 
trevligt sätt av Henrik Syvertsson som framhöll att gradgivningen 
hade varit spännande och stämningsfull.

Efter en god måltid där stämningen stod högt i tak med sång och 
glam och lotteridragning var det till sist dags för uppbrott och 
hemfärd. Det hade varit en mycket trevlig kväll och vi var överens 
om att vi redan såg fram mot vår nästa sammankomst.

Lennart Nyqvist, Referent                                                                                                                  
Lars Lindberg, Foto  

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad samt parentation
Datum: Fredagen den 23 september 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 38
Recipiender/faddrar: Andreas Pecher/Björn Alm, Simon Frid/
Gunnar Lindh och Jan Söder

  Norheim Västervik 15

Logen 15 Norheim var åter samlad för intagning av två nya brö-
der, men samtidigt ta farväl av två bröder. M Urban Johansson 

genomförde gradgivningen med stor skicklighet tillsammans 
med sina duktiga tjänstemän. De församlade bröderna tog vid 
en mycket högtidlig ceremoni farväl av två bröder. Broder Gun-
nar Johansson var innehavare av Grad VII. Gunnar blev antagen 
den 21 september 2001,”Gunte” har under flera år tjänstgjort som 
Dirigent. Broder Kenth Ackrell var innehavare av Grad III och 
intagen 27 september 2013. Parentation inom Bifrostorden är en 
otrolig högtidlig och känslosam ceremoni.
Logen 15 Norheim har fått ett fint tillskott i Björn Alm som med 
fin sång tar ett par snapsvisor som höjer stämningen vid brödra-
måltiden. Mu Anders Svensson är den som ger talet till Orden. 
Det är ”många !!!” som vill ha talet men han blev den lycklige.  
Han har enligt egen utsago blivit bättre med åren att tala inför flera 
personer. Han har som jämförelse sin dotter som går på bowling-
gymnasiet i Nässjö och som fick hålla ett tal inför sina skolkam-
rater där. Att de skulle tala i sådana sammanhang har ingen av 
dem trott.

Från vänster 
Andreas Pecher, 
M Urban 
Johansson och 
Simon Frid

Talet till reci-
pienderna hölls 
av FSM Ken-
neth Drott. Ken-
neth inledde 
med de starka 
ord som Talaren 

inledde med när Kenneth för första gången trädde in i kapitel-
salen. Sista ordet jag hörde var förnöjd – det lät ju positivt, det 
kanske inte är så farligt.
Bifrost för Kenneth är att han som tjänsteman (FSM) känner gläd-
jen, gemenskapen, texterna i ritus och lyssna till musiken, så det 
har i stort sett nästan blivit som en drog för Kenneth som han inte 
vill vara utan. Tacktalet från recipienderna delas av de två nya 
bröderna Andreas och Simon. Simon tyckte det var som att gifta 
sig och båda kände ett varmt välkomnande. För Andreas var pa-
rentationen lite speciell ”som inom polisen” och han hade jobbat 
tillsammans med Kenth. M Urban delade sedan ut ros och bok 
till recipienderna samt mästarbordets blommor till Gunnar Lindh, 
dels som fadder för Simon Frid samt för att han har varit med i 
Bifrost i 48 år och deltar i de flesta seniorträffarna.
Det som alla våra Mästare ser fram emot är utdelningen av blom-
morna till damerna som hjälper Munskänken och denna kväll var 
det Ewy Lindfors, Lena Hagman och Birgitta Revelj som fick 
glädjen att ta emot ros och ”bamsekramen”.
Mästaren avslutade brödramåltiden och bröderna samlades i små-
grupper med en kopp kaffe.

Thomas Manfredh, Referent 

    Faktaruta
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Fredagen den 28 oktober 2016
Antal besökare inkl. recipiend: 39
Recipiend: Kenth Larsen

Då är det fredag med gradgivning i ordenshuset i Västervik. 39 
bröder är närvarande även att vi har fått konkurens med ishockey-
match mot gästande storlag från Stockholm. 
Intendenten har som vanligt dukat upp till gradgivning så att vi 
kan ta del av det som ska förmedlas om Grad III. Gradgivningen 
flyter på som det ska, stämningsfullt och högtidligt med M Urban 

    Faktaruta
Grad IV: Hoppets Grad
Datum: Fredagen den 18 november 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 29
Recipiender: Cai Granlund, Johan Andersson, Roger Oskarsson

Recipienderna fr.v. 
Cai Granlund, 

Johan Andersson 
och Roger Oskars-
son samt M Urban 

Johansson
Fredagens grad-
givning hos 15 
Norheim var som 
vanligt en fin till-
ställning trots gan-

Johansson som vår anförare.

Från vänster 
SLM Tomas Öst-
man, rec. Kenth 

Larsen, M Ur-
ban Johansson

Efter gradgiv-
ningen är det tid 
för brödramåltid 
i vår festlokal. 
Bröderna söker upp sina platser, förser sig med dryck av varie-
rande slag till kvällens mat. Mu Anders Svensson får ordet och 
presenterar kvällens meny. Vid kaffet efter att vi brutit taffeln är 
det fritt att mingla runt och söka upp nya bröder att prata med. 
Under måltiden tar Björn Alm ton och leder oss genom några väl 
valda visor. Till detta ändamål har han tryckt upp sånghäften, en 
tradition som han tagit med sig från 26 Vanadis, till brödernas 
stora nöje. Talet till Orden hålls av Ingvar Folckner där han säger 
till vår recipiend att nu har du tagit ytterligare ett steg på bifrosts 
väg. Bifrost är ju som bekant benämningen på vägen som enligt 
den fornnordiska mytologin går mellan jord och himmel, och som 
betyder skälvande väg. Kan tänka att det är med viss bävan och 
med skälvande ben som vår recipiend tar dessa steg. Folckner 
påminner vidare att detta med kunskap är som Ellen Kay skrev: 
”Bildning är det som är kvar, sedan vi glömt vad vi lärt.” Folckner 
utmanar till slut bröderna att själva ta upp stafettpinnen i att hålla 
talet till Orden för att dela med sig av sina tankar om vad Orden 
betyder för dem. Talet till recipienderna håller M Urban Johans-
son. Han manar recipienden att vara kunskapssökande och förstå 
vad som är väsentligt för oss bröder, samt att lära sig förstå ritus, 
dess innehåll och innebörd. M Urban säger att han ska få två tips 
på vägen och det är att, ”våga fråga” och ”våga lyssna”, och att 
låta Ordens sätt leda oss till inre harmoni. Med denna kunskap 
utvecklas vi tillsammans, för Ordens framtid vilar på oss mina 
bröder. Kenth Larsen säger att han inte är mycket av en talare, 
han tackar för den nya graden och den vänlighet han upplever här, 
samt att han tycker om att gå på logens samankomster.
M Urban delar ut mästarbordets blommor till Salomon Horst, som 
är en flitig besökare på seniorbifrost men att det är extra roligt att 
han kom denna kväll. Därefter delar han ut blommor med tillhö-
rande kram till Norhilds damer som har ställt upp och hjälpt oss 
på ett ypperligt sätt under brödramåltiden.
Då avrundrar jag med att önska alla bröder en skön höst med flera 
trevliga logekvällar.

Peter Jonsson, Referent
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Kalendarium
21-22 januari 2017 Styrelsemöte, Norrköping
18-19 mars 2017 Styrelsemöte, Norrköping
5-6 maj 2017  Riksmöte, Västerås
9-10 september 2017 Presesmöte, Norrköping
21-22 oktober 2017 Styrelsemöte, Karlstad  

Damlogen Vestros, 
Göteborg, 25-årsjubileum

                           Damlogen Vestros firade lördagen den 22 ok-
tober 2016 sitt 25 års-jubileum. Planeringsgruppen inför jubileet 
hade jobbat i mer än ett år för att försöka få alla kringaktiviteter på 
plats – välja lokal, boka densamma och ställa iordning högtidssalen, 
diskutera och boka underhållning och fundera ut en god meny. Men 
det viktigaste var förstås att bestämma vad som skulle ske under 
jubileumslogen. Så här dagen efter högtiden, kan vi i logen glädja 
oss åt att det blev en festlig dag och åt de fina lovorden vi fick från 
många festdeltagare. 
Vi fick möjlighet att ställa iordning salen och duka upp allt under 
fredagen. Så på själva jubileumsdagen den 22 oktober kunde vi 
starta programmet enligt vår tidtabell. 

Veterantecken: I övre raden Annika Magnusson, Gunnel Berggren, 
Jeanette Hackzell, Anne Holmberg, Tency Lilja, Katharina Nilsson 
och Christina Höglund. I nedre raden Inger Cederberg, Majmo 
Bauman, Anne Åberg, Runa Nord och Lisbeth Wallberg.

Första punkten var gradgivning till Grad 3, Trohetens grad. Två Ves-
trossystrar erhöll graden och gratulerades efteråt av inte bara den 
egna logens representanter utan också av Bifrostdamernas Preses 
och andra BDR-representanter. Efter en liten paus startade Högtids-
logen. Då hade alla festdeltagare kommit och den stora kapitelsalen 
i Odd Fellows hus på Vasagatan i Göteborg var fullsatt. Vestros Pre-
ses öppnade Högtidslogen. BDRs Preses och Vice Preses utdelade 
Veterantecknet till 12 vestrossystrar som varit logemedlemmar i 
25 år. Därefter följde utdelning av logen Vestros nyinstiftade Jubi-
leumsstipendium till Sara Wallberg Andersson.
Sista punkten under själva Högtidslogen var uppvaktning till den 
jubilerande logen. Ett mycket vackert standar fick vi från de övriga 
damlogerna i Bifrost och från BDR fick vi en fot som passade ”som 
handen i handsken”. De närvarande damlogernas Preses överläm-

Forts. på sidan 27

BDR – BifrostDamernasRiksorganisation – Rapporter, information och händelser

Har ni en fru, sambo/särbo eller bekant som är intresserad av gemenskapen i en av Bifrosts damloger? 
Tag kontakt med damlogens Preses, Skrivare eller er egen loges Skrivare. 
Vi vill på alla sätt och vis öka och förbättra samarbetet mellan våra dam- och herrloger i Bifrostorden!

Bifrostbröder/Systrar

En riktigt GOD JUL 
             och ett 
GOTT NYTT ÅR!
 
tillönskas alla Damlogesystrar 
och Bifrostbröder 

BDRs styrelse
/Berit Olsson Preses BDR

nade dessutom en röd ros var. Logen 20 Vesthav uppvaktade med 
en generös penninggåva. Vestros är fadderloge till Draupner i Borås 
som överlämnade en lampa med en lysande äppelsymbol. Från lo-
gen Fjorgun i Eslöv fick vi ett bordsstandar och från Gersimi i Hel-
singborg fick vi skånskt kaffe. 
Högtidslogen avslutades och nu hade vi en stund med mingel i Odd 
Fellow-husets vackra lokaler. Sedan var det dags att bänka sig för 
middagen som gick i västkustens tecken. Till kaffet kom kvällens 
underhållning: Vier Brillen eller Hisingens Nationalorkester som 
bestod av fyra duktiga musiker som spelade svängiga låtar och fram-
förde så humoristiska texter så vi nästan vek oss dubbla av skratt! Vi 
fick ytterligare underhållning i form av skönsång av vår stipendiat. 
Kvällens sista punkt var dragning i vårt lotteri, där vinsterna var 12 
flaskor med ”bubbel” samt vidhängande presentkort att använda i 
valfria butiker. 

Nu vill vi framföra vårt varma tack för all uppvakt-
ning och till alla 108 deltagare som gästade oss och 
delade vår högtidliga dag!

Inga Malmqvist, Preses damlogen Vestros.

Bilden nedan: Från vänster Berit Haller, Ann-
Charlott Fröjelin, rec. Victoria Forsberg, P Inga 
Malmqvist, rec. Elisabet Nevalainen, Linda 
Öström, Anne Åberg

Damlogen Norhild, Västervik
Historisk vandring i Bifrosts tecken
Torsdagen den 25 augusti samlades ett antal av Norhilds systrar för 
att delta i höstens första sammankomst. Det var en ljum sensom-
markväll och vi samlades i utkanten av bostadsområdet Midgård. Vi 
skulle få en guidad vandring genom området och samtidigt beskåda 
konstnären Jan Pols utomhuskonst. 
Först fick vi se målningar av Ull, Brage, Fylgia och Ägir samtidigt 
som vår guide berättade om deras egenskaper, uppdrag och släkt-
skap. Vandringen fortsatte sedan till en staty av åsk- och krigsguden 
Tor. Där uppenbarade sig även Idun och talade till oss. Efter att ha 
beskådat en installation som visar hur Frej ridande på sin galt Gyl-
lenborst möter sin hustru, jättedottern Gerd så går vi vidare till en 
tavla av Freja. Där sitter även Freja själv och berättar hur det är att 
vara kärleks- och stridsgudinna. 
Vi promenerar sedan till en stor gräsmatta och där får vi akta oss för 
att inte falla ner i den stora avgrunden Ginnungagap. Där får vi berät-
tat för oss att Snorres Edda beskriver att världen uppstod i Ginnun-
gagap, ett svalg där hetta och frost smälte samman till jättemannen 
Ymer och kon Audhumbla. Audhumbla slickar fram mannen Bure 
ur isen. Bures sonsöner Oden, Vile och Ve dräper Ymer och skapar 

jord, hav och him-
mel av hans kropp. 
Därefter skapar de 
Ask och Embla, de 
första människorna, 
av trä.  Solen och 
månen sätts i regel-
bunden gång för att 
hjälpa människorna 
att räkna tidens 
gång. 

När vi lämnar Gin-
nungagap passerar 
vi både Mimers käl-
la där Jätten Mimer 
vaktar visdomens 
källa där Oden off-
rat ett av sina allse-

ende ögon och draken Nidhögg som vaktar porten till dödsriket Hel. 
Nidhögg gnager också på Yggdrasils rot för att försöka suga livet 
även ur livets träd. När vi står och lyssnar uppmärksamt på guiden 
kommer Loke och stör. Den där Loke verkar vara en riktig skojare. 
Guiden förevisar oss sedan Nornorna och fram kommer Urd som 
spinner livets tråd till varje människa, Verdandi som förvaltar ödet 
och Skuld som följer oss tills det är dags att klippa tråden. Vi får 
även en skymt av tuppen Gyllenkam som sitter i toppen av Ygg-
drasil och väcker gudarna i Gudheim och människorna i Manheim. 

Heimdall 
vaktar Bifrost

Därefter går vi vi-
dare för att beskåda 
Heimdall, den vite 
asen, som vaktar 
bron Bifrost och 
signalerar i Gjallar-
hornet när fiender 
närmar sig. Plötsligt 
ser vi Loke smyga 
omkring igen. Gjal-
larhornet ljuder och 
vi blir varse att Rag-
narök och slutet på 

vår promenad närmar sig. Guiden och de närvarande gudinnorna 
berättar om Ragnarök och de händelser som föregår den avgörande 
striden. När Ragnarök är över går två överlevande människor iland 
och påbörjar det nya livet i det nya Midgård eller Gimle, den värld 
som skapas efter Ragnarök.

Guiden visar en 
installation med 
Ask och Embla

Guiden och tre från 
ensemblen

Vi tackar vår guide och 
hans medhjälpare för en 
skön promenad och en god 
lektion i nordisk mytologi. 
Kvällen var ett äventyr som 
vi varmt kan rekommen-
dera, kanske ett resmål för 
någon av våra systerloger 
eller brödraloger. Man kan 
såklart även promenera och 
beskåda konstverken på 
egen hand men guide och 
teater förhöjer upplevelsen. 
Damlogen Norhild är nu 
laddad med energi för hös-
tens logekvällar.

Christina Rooth, 
Preses damlogen Norhild

Deltagarna i BDRs presesmöte i Linköping 17-18 september 2016.

BDRs Presesmöte i Linköping 
den 17-18 september 2016
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ska dålig närvaro, men de närvarande inklusive recipiender var 
alla nöjda.
Vid brödramåltiden som innehöll allt från god mat, kaffe, och tal 
till Orden som hölls av Sk Mats Pettersson och talet till recipien-
derna som hölls av M Urban Johansson. Recipiendernas tal hölls 
av Cai Granlund. Björn Andersson drog några trevliga historier.
Alla var överens om i sina tal att, man lever hela tiden på hoppet, 
och det sista som överger en är hoppet. M påpekade i sitt tal att 
det är viktigt att man fortsätter vandringen på ”stigen” i Bifrost.
Cai Grönlund tackade för känslan de fick i den nya graden och 
ville ge skålen till de församlade bröderna.
Börje Svensson tilldelades mästarbordets blommor.
Det är ett fantastiskt bra samarbete mellan 15 Norheim och dam-
logen Norhild där damerna hjälper till vid respektive gradgivning-
ar. Damerna fixar förrätt och serverar tillsammans i första hand 
med Mu Anders Svensson och några bröder, och några bröder gör 
motsvarande när damerna har sina gradgivningar.

M Urban 
Johansson 
uppvaktar de 
hjälpsamma 
systrarna från 
damlogen 
Norhild

M älskar också 
att ”blomstra” 

de hjälpsamma damerna från vår damloge Norhild, ikväll var det 
Ann-Mari Larsson, Kerstin Liedberg, Reneé Granberg och Lilian 
Johansson som fick ta emot varsin ros och M kram.

Thomas Manfredh, Referent

: 

    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Tisdagen den 30 augusti 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 43
Recipiender: Lars Backlund, Joakim Lundin, Tomas Ringström, 
Lars-Erik Edlinger 
Gäst: IOEM Tom Stjernschantz 5 Åsagård

  Runheim Järfälla16

Bakre raden från vänster faddrar Lars Lundin, Lars Hedman, 
Kjell Hestad, Sune Ringström
Främre raden från vänster. Joakim Lundin, Lars-Erik Edlinger  
M Karl-Gustav von Wicken, Lars Backlund, Tomas Ringström

Höstens första sammankomst i 16 Runheim var en Grad II som 
många av oss anser har det viktigaste budskapet -Vänskapen. 
Gradgivningen hölls av vår M Karl-Gustav von Wicken på ett 

    Faktaruta
Grad III: Kunskapens Grad samt parentation
Datum: Tisdagen den  27 september 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 38 
Recipiender: Nils Hedström, Gösta Pettersson
Gäster: SLM Björn Torstenius Heimdal, Olavi Ollikainen 4 Valhall

Sittande från 
vänster Nils 

Hedström, Gösta 
Pettersson. 

Stående fr. v. SLM 
Björn Torstenius 

Heimdal.
M Karl-G von 
Wicken, Olavi 

Ollikainen

Mästaren hade kall-
lat till parentation 
över hädangången 
broder samt grad-
givning. När klockan hade slagit sju slag kallade YL till samling 
i kapitlet för parentation av broder Anders Ekström. M höll ett 
stämningsfullt minnestal och framhöll hans stora gärning som 
Munskänk under ett antal år. Han besökte logen så sent som i slu-
tet av april månad. Alla vi församlade minns honom som en sann 
och tillgiven broder.

Efter minneshögtiden återsamlades alla i förrummet inför grad-
givningen. Efter intåg och hälsning kallades de bägge recipiender-
na in för att erhålla sitt gradband. Vid ordet fritt kallade Mästaren 
fram Finn Hultman och Dirigent Per Hellström för att motta lo-
gens present för fyllda jämna år. Olavi puffade för en gradgivning 
i Valhall. M erinrade alla att ställa upp till tjänstgöring under det 
kommande 50-års jubiléet. Det går åt mycket folk för att genom-
föra denna fest. Bror Strandberg omtalade att nio tavlor är en gåva 
till Runheim som skall lottas ut vid festen. Ytterligare tre tavlor 
skall lottas ut med motiv från Järfälla. Nils Kolthoff hade en häls-
ning från sitt besök i Solheim, Karlstad.

Vid brödramåltiden hyllades vår Orden med ett fyrfaldigt leve och 
vår nationalsång. Talet till Orden hölls av SLM. Han sa att när M 
har förkunnat för bröderna att minneshögtiden år slut så lägger 
man det åt sidan och går vidare. Talet till recipienderna hölls av 
LM som vill mana alla bröder att försöka skaffa och intressera nya 
och yngre bröder som vill vara med i vårt arbete. 
Till kaffet var det dags för dragning i det sedvanliga lotteriet. Ett 
fåtal vinner men glädjen är stor och därmed var denna afton slut. 

Bror Strandberg

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad
Datum: Fredagen den 21 oktober 2016  
Antal besökare inkl. recipiender: 38
Recipiender: Alf Gerdin och Niklas Lindberg, faddrar Sven 
Knutsson och Lars Lundin

Vi hade glädjen att se två recipiender som önskade inträde i vår 
Orden. I förrummet blev de bägge informerade vad den första gra-
den var ägnad åt. 
Vid Ordet fritt kallade Mästaren fram Finn Hultman och Leif 
Bernqvist för fyllda jämna år, som present erhöll de kvällen supé. 
Bror talade om att han skänker sina tavlor till logen att lottas ut 
vid banketten den 19 november. Mästaren omtalade att det finns 
platser kvar om det är någon som vill ha en trevlig kväll. Mästa-
ren skulle överlämna fadderbrev, men i hastigheten blev de kvar-
glömda hemma. Utdelningen sker vid ett senare tillfälle. Därefter 
förkunnade Mästaren kapitlet avslutat. 
Efter uttåg och det sedvanliga handslaget med de nya bröderna, så 
tog brödramåltiden vid. 

Talet till Orden hölls av Mästaren Karl-Gustav von Wicken som i 
sitt tal nämnde hur viktigt det är med nya bröder, och att vi ägnar 
vår tid åt dem och hjälper dem under en lång tid framöver. De 
behöver all den hjälp de kan få. Talet till logen och recipienderna 
hölls av Bror Strandberg, som sa att de är guld värda med sin po-
sitiva inställning och sitt go. Han berättade att de har kommit till 
en loge där vi tar hand om varandra och försöker att bedriva en bra 
brödravård och att vi försöker få med så många som möjligt. Det 
bevingade ordet ”runheimsandan” gäller trots att den som myn-
tade detta ord inte finns i våra liv men i våra minnen. Mästaren 
utdelade mästarbordets blommor till ASM Tommy Svensson för 
sitt idoga arbete i jubileumsgruppen.

som vanligt utmärkt sätt. Mästaren kallade fram och gratulerade 
för fyllda jämna år, Tommy Jerräng och Jan Forsberg. 
Mästaren anbefallde en tyst minut för de under sommaren avlidna 
bröderna Anders Ekström och Olof Hållnissa samt dessutom för 
Preses i damlogen Modgunn Inga Damm.
Vid brödramåltiden användes den nya ritusboken och vi började 
med en hyllning till fosterlandet där alla unisont sjöng Natio-
nalsången. Talet till vår Orden hölls av vår M Karl-Gustav von 
Wicken. Talet till logen hölls av Bo Pettersson och recipiendernas 
tal av Tomas Ringström.

Roland Ljungkvist

Logen 17 Grimner och 
Damlogen Grimhild

Oskarshamn
tillönskar alla Bröder 

och Systrar i Bifrostsverige

God Jul
och 

Gott Nytt År

Taffeln är bruten och till kaffet var dragning på lotteriet med två 
första pris. Dessa la den nya brodern Niklas Lindberg beslag på, 
vi andra fick hålla till godo med småvinsterna. Vi får glädjas och 
hoppas att vi vinner nästa gång. 
Nästa gradgivning blir den 16 december. Väl mött den 19 novem-
ber och den 16 december. Vi har bokat tomten. Tack för ert delta-
gande.
Bror 
Strandberg

Från vänster 
sittande Alf Ger-

din, M Karl-Gus-
tav von Wicken, 

Niklas Lindberg, 
stående fr. v. 

Sven Knutsson, 
Lars Lundin

    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Fredagen den 14 oktober 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 63
Recipiender: Alexander Tobiasson, Hans Anderstedt, Jonas 
Bengtsson och Thom Rannemalm

  Grimner Oskarshamn17

Från vänster Alex-
ander Tobiasson, 

Jonas Bengtsson, M 
Ken Stenman, Hans 

Anderstedt, Thom 
Rannemalm

M Ken Stenman ge-
nomförde ritus med 
hjälp av sina biträ-
dande bröder på ett 
förtjänstfullt sätt. En 
som tilltalade mig 
utöver det vanliga var den eminente Talaren Bertil Hemmings-
son som med sitt lugna och tydliga framförande verkligen gav de 
recipierande bröderna det de har rätt att förvänta sig vid en grad-
givning. Tack Bertil. Brödramåltiden genomfördes enligt ritus och 
talet till Orden höll Krister Holm som informerade om Dirigen-
tens uppgift i logen och musiken som tillhör vid våra ceremonier 
inom Orden. Recipiendernas tal framfördes av Hans Anderstedt 
och handlade om vänskap till sin fadder Magnus Utterström som 
för övrigt hade två recipiender idag, den andre var Alexander 
Tobiasson. Mästaren delade ut blommor till Stanley Modig som 
tjänstgjorde för första gången och till Stefan Hällblad som erhöll 
Grad I i september och deltog vid kvällens brödramåltid.
Efter kaffet avslutades med musik-quiz som D Krister Holm höll i 
på ett fördömligt sätt. Det var allmänt uppskattat och vinnande lag 
fick ihop 25 poäng med Petter Sandstedt som lagledare. Det lag 
jag tillhörde med M Ken Stenman i spetsen kom god tvåa med 23 
poäng. Tack alla för en trevlig logekväll.

Bo LöfgrenForts. på sidan 29
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Ordens Styrande Mästares Fond (OSM-Fonden)

 – När Du vill hylla en broder – 

BG 625-0419
Text och jubilar med adress skickas till or@bifrostorden.se

Den osannolika New York-resan

För ett par år sedan bjöd jag och hustrun våra barn och 
barnbarn på en resa till New York. Vi var sex vuxna och 
två barn och skulle stanna en vecka (lördag till lördag).

Planet skulle gå från Kastrup på lördagen kl. 12.20, men 
blev inställt p.g.a. tekniskt fel. Vi blev flugna till Oslo 
istället för att på söndagen ta NY-planet därifrån. Det 
blev en hotellnatt i Oslo.  På söndagen lyfte vi mot NY. 
I höjd med Färöarna meddelar kaptenen att en av två 
motorer har lagt av, och vi vände åter mot Norge för en 
teknisk nödlandning i Bergen. Där försökte man reparera 
planet, men det blev en ny övernattning i Bergen. Och 
nu började det krisa, för något bagage hade vi inte. Det 
var incheckat och gick inte att komma åt. Så blöjor och 
barnmat till minstingen började ta slut. Och vi vuxna 
hade behövt ett klädombyte också. 

På måndagsmorgonen kl. 05.00 blev vi bussade till 
Bergens flygplats för vidare färd mot NY. Men hör och 
häpna. Vi flögs tillbaks till Köpenhamn, där vi sedan fick 
ta NY-planet kl. 12.20. Efter en lång flygning anlände vi 
till NY på måndagskvällen (istället för lördagskvällen). 
Vi var nu helt slut. Och vad händer nu då?  Vårt bagage 
var borta. Tisdagen gick åt till att handla kläder och andra 
nödvändigheter.  Först på torsdagen fick vi vårt bagage.

Måste berätta något positivt som hände på Naturhistoriska 
museet vid Central Park.  Vi gick dit, alltså sex vuxna 
och två barn. I kassan satt en äldre dam som var mycket 
intresserad av oss svenskar. Vi pratades vid en stund. 
Hon berättade att hon själv hade barn och barnbarn 
och att hon minsann inte hade råd att bjuda ut dom. 
Hon kände sympati för mig som fick betala för hela 
sällskapet. Det kostade 22 dollar/vuxen och 12 dollar/
barn, alltså 112 dollar, ca 750 kr. Jag drog mitt kreditkort 
och sedan gick vi in genom spärrarna. När jag gått några 
meter tittade jag på kvittot. Såg att jag bara betalat 22 
dollar, alltså bara en vuxenbiljett. Jag vände för att gå 
tillbaka mot kassan, men såg då kvinnan titta leende mot 
mig, och blinkade med ena ögat. Jag log och blinkade 
tillbaks. Hennes gest var resans absoluta höjdpunkt. Året 
därpå gjorde vi om resan utan incidenter.

Rolf Magnusson, 23 Forsete, Malmö         

                  

Kåseriet...
eller ”alla har en historia att berätta”
Under denna rubrik uppmanas läsare av Bifrosttidningen 
att publicera egna berättelse ur det verkliga livet. Det 
kan vara reseberättelser, en specifik händelse eller 
andra upplevelser som har ett läsvärde. 

Införda bidrag belönas med två trisslotter skickade från 
Bifrostkansliet i Stockholm  – ”Plötsligt händer det”!

Information från Bifrostbågen

Hej Bifrostsverige!
I egenskap av ordförande för Bifrostbågen tänkte 
jag nu lämna lite kort information om arbetet och 
utvecklingen kring Bifrostbågen.

Jag vill börja med att tacka alla de andelsinnehavare 
som skänkt hela eller delar av sina andelar till 
Stiftelsen. Det innebär att när året är slut och vi 
summerar bokslutet så kommer Bifrostbågen att ha 
ett stort eget kapital vilket möjliggör kommande 
stipendium och god utveckling av det egna kapitalet!!

Det styrelsen nu kommer att fortsätta arbeta med 
är kommande behov av att justera stadgarna samt 
självklart även hur vi ska kunna utöka det egna 
kapitalet ännu mera. Det finns för de som så önskar 
fortfarande en möjlighet att skänka sin/sina andelars 
värde till Bågen för att möjliggöra en ännu bättre 
utveckling av Stiftelsen.

Ordens samtliga Mästare kommer inom kort att 
erhålla ett brev där jag kommer att lämna ytterligare 
information samt även öppna upp förutsättningarna 
för ett större samarbete med alla loger i Sverige i 
syfte att fortsätta utveckla Bifrostbågen i en positiv 
riktning.

Avslutningsvis vill jag återigen tacka för alla gåvor 
Stiftelsen erhållit och vi i styrelsen ser nu med stor 
tillförsikt framtiden an med kommande fortsatt god 
utveckling av Bifrostbågen!!

För Stiftelsen Bifrostbågen
Thommy Brännström OC

VIKTIG INFO
OD har beslutat att avsluta PG kontot, vilket betyder att vi framgent endast använder oss av BG 625-0419

I februari 2016 avgick 
jag efter fem år som 
Mästare i 2 Eyrabro-
Havamal i Örebro. 
Det var ett fantastiskt 
kul uppdrag att få 
vara Grundlogemäs-
tare och tillsammans 
med sitt direktorium få 
förmånen att utveckla 
logen. Till min stora 
glädje har Eyrabro-
Havamals nye Mästare 
Sven Dahlberg tillsam-
mans med sitt direkto-
rium fortsatt utveckla 
logen på bästa sätt och 
ökat dialogen med brö-
derna, inte minst genom att använda alla möjligheter som 
finns inom IT- området.  

Min bana i Bifrost började den 14 december 1977 och mitt 
engagemang var i början mycket starkt fram till Grad VI, 
sedan kom en period på 12 år då yrkeskarriär, uppdrag 
som slalomtränare och förälder tog all min tid. Det fanns 
dock inte på kartan att jag skulle lämna Bifrost, det fanns 
en trygghet att veta att till logen och bröderna var jag alltid 
välkommen.
När jag fick Veterantecknet i Grad IV tyckte bröderna att 
nu var det dags att jag började komma till logen. Vilket jag 
också gjorde och har sedan dess varit aktiv på olika poster. 
Min slutsats är, om en broder inte har tid att komma på våra 
aktiviteter, se till att de är kvar i Orden, så att de kan komma 
åter när tiden är rätt för dem i livet. 

I februari 2016 fick jag ett telefonsamtal från blivande OSM 
Patrick G Lundeberg och han ställde frågan om jag var in-
tresserad av uppdraget som OSSM. Naturligtvis blev jag 
mycket smickrad och efter en grundlig diskussion med Pa-
trick kring hans tankar/förväntningar och efter samråd med 
min hustru Margaretha antog jag utmaningen som OSSM.  

Mitt uppdrag som OSSM består av tre delar:

1: Vara ställföreträdande för OSM.
2: Driva utvecklingsfrågor.
3. Se till att vår historia dokumenteras och bevaras. 

1. Uppdraget som ställföreträdande är enkelt, Patrick är 
klok, ambitiös och drivande så jag känner mig i det avse-
endet helt lugn. 

2. När det gäller utvecklingsfrågor, är det den del där jag har 
störst erfarenhet som företagsledare/VD i stora organisatio-
ner.  I ett företag är det centralt att förstå var vi är på väg och 
utifrån det, var vill vi vara? Vi har därför i OD formulerat 
tre mätbara mål som vi är övertygade om att de leder vår 
Orden framåt. 

  Antal nya bröder/grundloge 2017 
  Antal bröder per gradgivning 2017 
  Likvida medel per broder 2017

Det viktiga är processen att måttsätta målen utifrån varje 
grundloges förutsättningar. Varje loge måste då analysera/
diskutera, nuläget och var vill vi vara. Nästa steg är att 
diskutera, hur når vi dit, vilka aktiviteter måste till?  Varje 
Storlogemästare har i uppdrag av OD att inom sitt område 
sammanställa målen för 2017, vara ett bollplank för grund-
logerna och verka för att ett erfarenhetsutbyte sker mellan 
logerna.

Naturligtvis är det sedan viktigt att varje loge gör sin upp-
följning och analyserar, både i de fall vi mot förmodan inte 
når målen, når målen eller överträffar målen.   

3. När det gäller vår historia, finns det ett mycket omfat-
tande material från 1924, till idag. Jag måste ge ett särskilt 
tack till Astor Baldesten som gjort ett fantastiskt arbete med 
att sammanställa, hitta intressanta artiklar och förmedla vår 
historikskatt till oss bröder. Nu kommer Astor med ålderns 
rätt inte att lägga lika mycket tid, därför har OD utsett ExM 
Nisse Sindmark som sammanhållande för tillvaratagandet 
av vår historia. Nisse vill gärna ha kontakt med bröder som 
vill delta i bevarandet av historien. 

Låt vår framtid bli lika bra, som vår historia, det är vi brö-
der som skapar den!

Per Murander,  
Ordens Ställföreträdande Styrande Mästare

OSSM, Per Murander 
har ordet...
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  Grimner Oskarshamn17
    Faktaruta

Grad IV: Hoppets Grad 
Datum: Fredagen den 11 november 2016 
Antal besökare inkl. recipiender: 76 
Recipiender: Robert Brandting, Peter Kling, Magnus Utterström, 
Ulf Ådvall, Magnus Nilsson 17 Grimner, Anders Jonsson 28 
Gondler 
Gäst: Kent Rudolfsson 28 Gondler

Recipienderna från vänster Anders Jonsson, Magnus Nils-
son, Robert Brandting, Tj. M Johan Brundin, Peter Kling, 
Ulf Ådvall, Magnus Utterström

Med FSM Johan Brundin som tj. M så genomförde logen en 
gradgivning. Logekvällen började med ett återinträde av en 
tidigare logebroder, Jan Strand, som åter sökt sig tillbaka till 
brödragemenskapen. Varmt välkommen åter Janne! Tj. M 
genomförde sedan gradgivningen på ett mycket föredömligt 
sätt. 
Vid brödramåltiden, som varje år i november består av 
svart- eller svampsoppa till förrätt, hade ytterligare ett antal 
bröder av lägre grader anmält sitt deltagande vilket innebar 
hela 84 bröder till måltiden. Talet till Orden hölls av logens 
S Christer Bricer där han beskrev lite om sin uppgift som 
logens S och vilka uppgifter som just den tjänsten innebär. 
Tj. M höll talet till recipienderna i vilket han spånade en del 
kring hoppet, och att hoppet är det sista som överger män-
niskan. Recipiendernas tacktal framfördes av Anders Jons-
son. Även han utvecklade tankar kring hoppet och hur detta 
kan beröra oss på olika sätt. Han avslutade med att läsa en 
dikt, även den baserad på hoppet. 
Lars-Erik Johansson, Lars Aldebert, Anders Pettersson och 
Peter Wretlund hade alla fyllt jämna år av lite olika valörer, 
och förärades blommor av tj. M medan bröderna stämde i 
med ett fyrfaldigt leve. Mästarbordets blommor utdelades 
till vår återinträdde broder Jan Strand och till Anders Jons-
son. YL Peter Wahlman informerade om möjligheten att fö-
reslå nya bröder till vår loge och vår Orden som finns för 
alla bröder med Grad III och uppåt. En nog så viktig uppgift 
när medlemsantalet sista tiden varit något vikande. 
Som vanligt avslutades kvällen med lotteridragning. 

Jan-Eric Carlsson 

  Mjölner Eslöv18
    Faktaruta

Grad I: Frihetens Grad
Datum: Fredagen den 26 augusti 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 58
Recipiender/faddrar: Jörgen Mandelberg/Sven Hermansson, 
Tonny Strand/Jan Johansson, Leif Nilsson, Tommy Brink, Håkan 
Bennhagen och Thomas Pettersson/Sten Svensson
Gäster: OSM Patrick G Lundeberg, OSSM Per Murander, OL 
Bo Löfgren, OM Hans Wallberg, OK Christer Smedh, OR Fredric 
Björk, OI Allan Jensen, OC Thommy Brännström, OH Jon Asp, 
M Bengt Widen 23 Forsete, ExOR Tom Stjernschantz 5 Åsagård, 
Rune Olsson 33 Danheim

Recipiender och 
faddrar Grad I

En härlig högsom-
mardag gav inram-
ning till logekvällen. 
Dagstemperaturen 
låg på ca 28 grader, 
vilket återspeglade 
sig i kapitelsalen. Det 
var många, som blev 
aningen fuktiga i fi-
guren. Efter välkomnandet av OD och gäster förde Mästare Sten 
Svensson gradgivningen med pondus och högtidlighet i sedvanlig 
mjölneranda och våra nya bröder invigdes, utbildades och hälsa-
des med ytterligare värme. 
Vid brödramåltiden höll OSM Patrick G Lundeberg talet till Or-
den och nämnde bl.a. våra framtida utmaningar om tillväxt. Talet 
till recipienderna hölls av M Sten Svensson, som talade om Or-
dens frihetstankar och Biskop Tomas frihetssång. Recipiendernas 
tacktal framfördes av Tommy Brink. 
Samtliga medlemmar i OD fick några minuter var på sig, för att 
berätta om sina ansvarsområden och arbetsuppgifter. M Sten sam-
lade recipienderna och utdelade kuvert innehållande Ordens kon-
stitution, tidningen och annan information. Faddrarna läste upp 
och överräckte fadderförsäkran och fäste bifrostnålen på deras 
kavajslag.

Ordens Direktorie från vänster OM Hans Wallberg, OC Thommy 
Brännström, OH Jon Asp, OL Bo Löfgren, OI Allan Jensen, OR 
Fredric Björk, OK Christer Smedh, OSM Patrick G Lundeberg. 
Saknas på bild gör OSSM Per Murander

Blomsterbuketter förärades Jan Johansson och Börje Månsson. 
Lotteriet avslutade kvällen och glädjande nog, bar många av våra 
gäster hem förnämliga vinster.  Vid midnatt var luften fortfarande 
sommarljummen utomhus, när vi vandrade hemåt med bifrost-
glädje i våra tankar och hjärtan.

Roland Carlström

    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Fredagen den 23 september 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 52
Recipiender: Philip From, Rolf Jacobsson, Patrik Månsson 
Lunde, Kristoffer Nielsen
Gäst: M Peter B Arvidsson 33 Danheim

Recipiender. Från vänster Kristoffer Nielsen, Philip From, 
Patrik Månsson Lunde, Rolf Jacobsson

Sommaren dröjde sig kvar med härlig värme. Bröderna mötte upp 
i kapitelsalen medan sex bröder med Grad I, som inte kunde vara 
med där, togs om hand av logevärden i väntan på brödramåltiden.
Mästaren ledde mycket förtjänstfullt ceremonin i kapitelsalen 
och det blev en mycket högtidlig och stämningsfull stund när de 
fyra recipienderna fick lära sig innebörden av Grad II. Mästaren 
kallade fram Conny Steen och Rolf Johansson som uppmärksam-
mades och förärades manschettknappar med anledning av sina 
högtidsdagar.
Efter detta samlades bröderna till brödramåltiden. Stämningen var 
som vanligt hög och alla lät sig väl smaka av maten, ackompanje-
rat av sång och muntra samtal.
Mästaren berättade i sitt tal en del om asatromytologin bl.a. om 
Tor och hans hammare Mjölner som skänktes som en gåva av två 
dvärgar. En mycket intressant historia. Vidare talade Mästaren om 
Bifrosts värdegrunder där en röd tråd är broderskap och trevlig 
samvaro. I Bifrostordens konstitution § 25 står bl.a. att god ord-
ning och endräkt skall vara rådande inom logen. Alla har rätt till 
sin egen uppfattning i olika frågor och alla har rätt att uttrycka sin 
mening men det måste ske på ett ordnat och accepterat sätt. Ställer 
man inte upp på detta kanske man borde söka sig en annan form 
av social samvaro. Rolf Jacobsson höll recipiendernas tal där han 
framhöll den vänskap han upplever i logen Mjölner.                                                                                  
Sedan blev det dags för Jan Sergos föredrag som bestod av två 
delar. I den första delen berättade han om sitt arbete på Örtof-
ta Sockerbruk (Nordic Sugar), vars produktion täcker hela års-
behovet av socker i Sverige. Arbetet är mycket säsongsbetonat, 
vilket innebär en topp under kampanjen september till janu-
ari, och man har haft svårt att få in yngre personer i företaget. 
Detta försöker man nu lösa genom ett yrkesintroduktionsavtal.                                                                          
Den andra delen av Jans föredrag handlade om geocaching som 
snabbt blev populärt när USA vid sekelskiftet släppte sitt monopol 
på GPS-systemet. Geocaching går ut på att finna skatter med hjälp 
av sin smartphone. Pokemon är en efterföljare till detta.

    Faktaruta
Grad III: Kunskapens Grad  
Datum: Fredagen den 14 oktober 2016 
Antal besökare inkl. recipiender: 45
Recipiender: Bent Bach Holst, Emil Isaksson, Jan Sergo 
Gäster: OHL och ExOSM Lars-Erik Furuskog, 10 Withala och 
Johan Furuskog, 24 Gungner.

Från vän-
ster Emil 
Isaksson, 
Bent Bach 
Holst och 
Jan Sergo

Höstvinden 
ilade genom 
luften och 
gjorde kväl-
len onödigt 
ky l s lagen . 

Detta till trots hade många hörsammat kallelsen och samlats under 
sedvanligt gemyt. YL Bengt Nilsson välkomnade bröderna att inta 
sina platser i kapitelsalen. Per-Olof Grimbäck, 50 år och Håkan 
Herngren, 70 år uppvaktades högtidligen. 
Vid brödramåltiden höll Johan Furuskog talet till Orden och fram-
höll glädjen och betydelsen av att besöka andra loger. Talet till re-
cipienderna hölls av M Sten Svensson. Eftersom vi hade 10 bröder 
i Grad I närvarande, gjorde han en utläggning om våra olika gra-
der och vår Ordens historia innan han välkomnade recipienderna 
i Grad III. Från recipienderna talade Emil Isaksson välformulerat. 
Vår eminenta Mu Bengt Nilsson informerade om vår kommande 
Bierabend, och möjligheten att vi numera kan betala med swish 
och kort. Kvällens blomsterbuketter tilldelades vår trevliga och 
duktiga kökspersonal. 
ExOSM Lars-Erik Furuskog höll ett intressant föredrag med bild-
spel om sitt liv och sitt liv inom Orden. Vi hade dragning i två 
lotterier. Ett sedvanligt lotteri och ett lotteri till förmån för vårt 
planerade Riksting 2024. 

Roland Carlström

Sven Hermansson och Benny Wiklund fick mästarbordets blom-
mor för att de kunnat ställa upp och tjänstgöra med kort varsel. 
Kvällen avslutades sedvanligt med lotteri med många fina vinster.

Johny Johansson

    Faktaruta
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Onsdagen den 9 november 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 23 
Recipiender: Dan Eriksson, Fredrik Mejer, Fredric Sundell

  Gagnrad Borlänge19

De bröder som trotsade snöstormen och sökte sig till värmen och 
gemenskapen i vår loge fick uppleva en mycket stämningsfull 
gradgivning. Ett antal bröder hade på grund av det besvärliga väd-
ret varit tvungna att lämna återbud. 
Dan Eriksson nämnde i sitt tacktal att han upptäckt att det finns 
mycket kunskap hos bröderna i logen. Han uttryckte också sin 
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tacksamhet att få vara 
delaktig i gemenska-
pen inom Orden.
Den delikata brödra-
måltiden avnjöts un-
der glad samvaro

Åke Danielsson

LM Allan Löwenhamn 
med recipiender.
Från vänster Dan 
Eriksson, Fredric Sun-
dell, Fredrik Mejer

    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad samt parentation
Datum: Fredagen den 7 oktober 2016
Antal besökare: 38
Recipiender: Jonas Andersson, Petrus Beaumont, Mikael 
Berntsson, Magnus Christiansson, Peter Häggblad, Thomas Lund, 
Olle Nordberg
Gäst: Anders Swan, 25 Alvheim

  Vesthav Göteborg20

Från vänster Anders 
Swan 25 Alvheim och 

M Rolf Hackzell

Alla var nog sugna 
på en logekväll efter 
ett extra långt som-
maruppehåll. Vi hade 
många recipiender, 
till graden. Kön ring-
lade lång i Kajutan för 
att betala sin mat och 
dryck, köpa lotter och 
skriva in sig i den svar-
ta boken. Det märktes 
tydligt på ljudnivån att 
alla var glada att träffa varandra igen. YL för dagen, Jerrie Ceder-
berg, kallade när tiden var inne till kapitelsalen. Recipienderna 
fick vänta i rummet downstairs, troligen lite nervösa inför vad 
som komma skall. Det blev en fin gradgivning.

Från vänster några av reci-
pienderna, Jonas Andersson, 
Magnus Christiansson och 
Olle Nordberg

I kapitelsalen delade M ut två 
standar till bröder som fyllt 
jämt under året, Ulrik Börlin 
50 år, Thomas Lund 60 år. Det 
hölls också en fin parentation 
för under året bortgångne Gott-

hard Cederblom. Under brödramåltiden hölls talet till Orden och 
logen av M Rolf Hackzell. Talet för recipienderna hölls av Peter 
Häggblad. Gästen Anders Swan rekommenderade i sitt tal oss att 
besöka andra loger, vilket kan resultera i flera vänner och givande 

samtal. Mästarbordets blommor tilldelades mycket förtjänstfullt 
Ulrik Börlin, som agerade IL för första gången och gjorde detta på 
ett briljant sätt. Bravo! Vi skiljdes åt vid 23-tiden med ett leende 
på läpparna, gladast var kanske M som kammade hem högsta vin-
sten i lotteriet.

Morgan Carlsson, Referent

    Faktaruta
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Fredagen den 11 november 2016
Antal besökare inkl. recipiend: 32
Recipiend: Philip Berggren
Gäster: Toni Lavi, Jonas Hagström, 28 Gondler

Denna mörka novemberkväll kom det långväga gäster från östra 
sidan av Sverige, nämligen Kalmar. Som logeafton brukar starta 
när vesthavsbröderna träffas, så är stämningen god och ljudlig i 
Kajutan. Det fanns bröder som av olika anledningar inte träffats 
på något år. Då blir ett återseende extra kärt när man vet att någon 
haft en svår tid bakom sig. 
När klockan närmade sig 19.10 kom YL Lerny Hermansson och 
stötte på uppmärksamhet, M kallade till kapitelsalen. Det blev en 
fin gradgivning för vår ende recipiend. M delade också ut Veter-
antecknet till Jan-Erik Jakobsson som varit medlem sedan 13 sep-
tember 1991. Ett standar tilldelades Kjell Carlsson som fyllt 70 år 
under hösten. 
Undertecknad fick en kunskap om Staffan Valinder som för mig 
var helt okänd. Staffan har tidigare i sitt liv delvis försörjt sig un-
der flera år genom akvarellmålning. Han berättade också att hans 
far var konstnär under sin uppväxt och fick tidigt lära sig att fixa 
med färger och preparera dukar till sin far. 
Talet till Orden hölls av OM Hans Wallberg som bl.a. berättade 
om en ny moderniserad rekryteringsbroschyr som fanns att få ut-
anför Kajutan. Talet till logen hölls av M. som bad oss att anteckna 
i kalendern att den 3 februari hålls årsmöte. Talet från recipienden 
fick förstås hållas av Philip. 
Mästarbordets blommor tilldelades Jonas Andersson, som varit 
med på samtliga loger sedan han gick med. Fanns ett legalt un-
dantag den gången då han brutit foten på golfbanan. Farlig sport 
det där. Efter sedvanlig lotteridragning fanns det tre glada vinnare 
och vi skildes åt med ett fint minne av kvällen.

Morgan Carlsson, Referent

Från vänster Kjell Carlsson, Philip Berggren, M Rolf Hackzell 
och Jan-Erik Jakobsson

    Faktaruta
Grad Il: Vänskapens Grad 
Datum: Fredagen den 30 september 2016 
Antal besökare inkl. recipiend: 18 
Recipiend: Anders Malm

  Midgård Linköping21

Recipiend Anders 
Malm med 
Mästaren Christer 
Schmiedt

Det är en trögstart 
för midgårds-
bröderna hösten 
2016, endast 18 
bröder deltog, det 
blir inte många 
besökare i kapitel-
salen då. Men med 
lite tricksande och 
fixande så blev det 
ändå en stilfull 
och vacker grad-
givning. 

Mästarbordets 
blommor tilldela-
des Stig Granath

Maten till brödra-
måltiden servera-
des kl. 20.30. Vår 

egen vinkännare Mikael Granath hade införskaffat en utmärkt 
Chardonney till måltiden. Talet till Orden hölls av Owe Svensson 
med tillbakablickar från när Owe upptogs i Orden. Under rubri-
ken ”Broder berättar” höll Peter Alvhed, som nyss fyllt 50 år en 
summering av sin första halvlek i livet. 
Mästarbordets blommor tilldelades Stig Granath för sin förmåga 
att hjälpa till där det behövs och göra det väldigt bra. Efter kaffet 
invigde vi den nya baren som byggts i våra trevliga lokaler. Vi 
var inte så många men det hindrar inte dom som var där att ha en 
väldigt trevlig kväll.

Peter Alvhed referent

    Faktaruta
Grad III: Kunskapens Grad 
Datum: Fredagen den 28 oktober 2016 
Antal besökare inkl. recipiender: 57 
Recipiender: Erik Olsson, Mikael Andersson 21 Midgård och 
Jan-Ove Richardsson 11 Löfstad
Gäster: Bl.a. ExOSM Karl-Gunnar Roth, 11 bröder från 11 Löfstad

Från 18 bröder vid förra logemötet till 57 bröder till denna grad. 
Denna ökning av antalet deltagare fick vi med viss draghjälp från 
Lasse Pettersson och ett stundande ExMästarmöte på lördagen 
samt besök från Löfstad med en recipiend och 11 bröder. Vi slog 
vårt gamla deltagarrekord från invigningen av våra nya lokaler 
med fyra bröder mer. Det blev en minnesvärd afton. Lokalerna var 
fyllda och stämningen hög. 

Efter lite mingel var det tid för att inta bankettsalen för brödra-
måltiden. Talet till Orden hölls av ExOSM Karl-Gunnar Roth med 
ett inspirerande tal om hur vi skall kunna få fler bröder och hur vi 
skall behålla dem vi har. Christer Schmiedt höll talet till logen och 
recipienderna. Erik Olsson höll recipiendernas tacktal. Båda talen 
berörde olika vinklar på kunskap och vad det betyder. 
Mästarbordets blommor fick Owe Svensson för att han på ett för-
tjänstfulltsätt skriver väldigt bra rapporter från våra olika aktivi-
teter. 

Peter Alvhed referen

Recipienderna från vänster Erik Olsson, Jan-Ove Richardsson, 
M Christer Schmiedt och Mikael Andersson

    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Tisdagen den 20 september 2016
Antal besökare inkl. recipiend: 30
Recipiend: Roland Wadelius
Gäster: Anders Sävborg, Tommy Lundin 27 Odinsa

  Righeim Gävle22

Efter sommaruppehållet var det nu återigen lite trevlig samman-
komst i Bifrostordens namn. Dessvärre hade endast en broder 
av Grad I hörsammat Mästarens kallelse till befordran till högre 
grad, men det räcker ju gott och väl i vissa fall.
Logens tjänstgörande bröder genomförde i vanlig ordning en fin 
gradgivning; vi må ha det tufft att rekrytera nya medlemmar, men 
vi genomför åtminstone fina gradgivningar. Logen hade återigen 
turen att få hjälp av Anders S från Odinsal då det saknades någon 
tjänstgörande broder. Det är mycket glädjande att Anders alltid 
ställer upp om så behövs.
Vid brödramåltiden serverades som vanligt mycket välsmakande 
mat och i vanlig ordning fanns det gott om mat så att bröderna 
kunde äta sig ordentligt mätta. Med tanke på att maten serveras 
senare än det kanske görs hemma, äter man med god aptit. Så-
lunda gott betyg för vår matleverantör. 

I övrigt förflöt brödramåltiden under sedvanligt prat och skratt. 
Mest minnesvärt är recipiendens tacktal där han hade ett fint ex-
empel på sann vänskap från verkliga livet. Nog har han rätt fattat 
vad vänskapen går ut på. Kvällen avslutades med lotteriet men i 
vanlig ordning blev man utan vinst. Bättre lycka nästa gång kan-
ske?

Daniel Holmgren
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    Faktaruta
Loge utan reception samt parentation
Datum: Tisdagen den 18 oktober 2016
Antal besökare: 45
Gäster: M Pär Johnsson och Anders Randelius 3 Aroshus, 
Anders Mathson, Arle Lundqvist, Kjell Fellenius, Leif Folkesson 
och Lars Bylund 19 Gagnrad, M Thomas Hellsten, Bengt Lorich, 
Anders Sävborg, Thomas Andersson, Tommy Lundin, Matte 
Bergqvist och Benny Högling, 27 Odinsal, Ove Engman och Bruno 
Hamberg, 30 Torgrim

Till denna logekväll i oktober hade logen laddat för ett långväga 
besök från logen 4 Valhall men på grund av svalt intresse, ute-
blev detta besök. Mycket glädjande för logen valde istället en stor 
mängd bröder från våra fyra närmaste loger; Odinsal, Gagnrad, 
Torgrim och Aroshus att komma och besöka logen så antalet be-
sökande bröder blev till slut hela 45!
Under sommaren hade två mycket trogna bröder, Stig Lanbert och 
Thedde Runnbeck, lämnat oss och denna kväll var ägnad dem. I 
kapitelsalen genomfördes först en loge utan reception och sedan 
en mycket stämningsfull och värdig parentation; undertecknad 
vill passa på att tacka de tjänstgörande bröderna för en fin insats, 
som efteråt fick mycket beröm från besökarna. En broder som be-
söker logen ganska ofta uttryckte bland annat att ”det var det bästa 
jag sett Righeim göra”; historien förtäljer inte huruvida det var 
extra bra denna gång eller om vi annars är ganska dåliga. Under-
tecknad vill gärna tro på det förstnämnda.
Vid brödramåltiden serverades både förrätt och varmrätt. Vi är 
enormt glada över att ha hittat en matleverantör som levererar inte 
bara god utan också mycket varierande mat. Vissa loger man be-
söker tenderar att ha samma mat varje gång man är där, vilket kan 
bli lite tjatigt. Logens Mästare höll talet till Orden där han bland 
annat kort pratade om några saker som händer under 2017.
 Till lotteriet hade inkommit många fina priser från de besökande 
bröderna, bland annat en mycket vacker vinkaraff som var för-
stapris. Den gick man självklart bet på, liksom alla andra priser 
denna kväll som blev mycket lyckad. Väl mött i november. 

Daniel Holmgren

    Faktaruta
Loge utan reception
Datum: Onsdagen den 21 september 2016
Antal besökare: 29
Gäster: Per-Ola Somers, Lars-Göran Persson samt Sven-Åke 
Kristensson 18 Mjölner

  Forsete Malmö23

Som väl är så hör det inte till vanligheterna att vi har loge utan 
reception. Fem recipiender var kallade, men av olika anledningar 
kunde ingen komma. Hoppas vi får se dem nästa gång vi ger Grad 
II istället. 
Det speciella kapitlet för loge utan reception genomfördes, och 
vacker musik spelades. Mästaren Bengt Widén informerade om 
vad som närmast är på gång, bland annat en spännande klubbafton 
den 5 oktober. M Bengt kallade fram Bo Friis, och uppvaktade 
honom med en gåva med anledning av att han fyllt 75 år.
Vid brödramåltiden höll Anders Nordborg talet till Orden. Han 
uppehöll sig kring storlogerna och deras arbete, och vikten av att 
vi bröder besöker vår SL Gotheim.
Peter Faleborn berättade lite om kommande klubbafton med be-

sök på utställningen Body Worlds. Peter återgav också några klo-
ka ord från ett av Olof Röhlanders ”veckans peptalk”, som hand-
lar om att komma igen, att resa sig när man är nära att ge upp. Jag 
kan varmt rekommendera dessa veckobrev. Tack för tipset Peter.
Vid varje måltid ges någon broder möjligheten att berätta lite om 
sig själv. En s.k. fem-minutare. Denna gång föll lotten på Douglas 
Stålhammar, som dessutom erhöll mästarbordets blommor. De 
gästande bröderna från Eslöv var osedvanligt tursamma i lotteriet, 
och bar hem fina vinster. Grattis.

Rolf Magnusson

    Faktaruta
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Onsdagen den 21 oktober 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 34
Recipiender: Lars Levin, Mikael Nilsson, Lars Tretvold 
Gäster: OC Thommy Brännström, Sven-Åke Kristensson 18 
Mjölner, Tore Persson, Bengt Eliasson samt Gert Nordahl 31 
Rimfaxe

M Bengt Widén har kallat oss till gradgivning. Redan kl. 18.00 är 
det full aktivitet på Västergatan. Mu Mikael Juvin och hans med-
hjälpare riggar iordning baren, och varmkorven väntar på glupska 
bröder. I Bosse Friis kollar så all rekvisita är på plats i kapitelsa-
len. Mattias Aspegren sitter vid entrén och tar betalt för maten och 
säljer lotter. Allt är förberett för en trevlig kväll.
Ritus genomförs, och de tre recipienderna har fått lyssna till kloka 
ord, och erhållit sina gradband. M Bengt kallar fram Per Holm-
lund och Nils-Olof Nilsson till mästarbordet. De har båda fyllt år 
och uppvaktas därför. 
Vid brödramåltiden hölls talet till Orden av OC Thommy Bränn-
ström. Han uppehöll sig i sitt tal runt ordensdirektoriet. Han för-
klarade hur de arbetar, och vilka som ingår i de olika funktionerna. 
Talet till recipienderna hölls av M Bengt. Han betonade att de nu 
kan föreslå nya presumtiva bröder för inträde i Bifrostorden. Sam-
tidigt påminde han övriga bröder om att komma med nya namn 
till antagningsnämnden. Lars Tretvold tackade å recipiendernas 
vägnar för en trevlig upplevelse, och ser fram emot den fortsatta 
vandringen inom vår loge.

Tore Persson höll ett kort anförande riktat till Lennart Lundberg, 
som varit med i Bifrostorden i 42 år. Därmed slog han Tore med 
1 år. Tore uppvaktade Lennart med en gåva. Christer Nilsson fick 
dagens ”5-minutare”, vilket innebar att han skulle berätta om sig 
själv under fem minuter. Peter Faleborn citerade i sitt tal Win-
ston Churchill ”Framgång är att kunna gå från ett misslyckande 
till ett annat med oförminskad entusiasm”. Han var en klok man 
den gode Winston. Vid kaffet var det dragning i lotteriet, och min 
blygsamhet förbjuder mig att berätta vem som vann högsta vin-
sten.

Rolf Magnusson

Från vänster 
Mikael Nilsson, 
M Bengt Widén, 
Lars Tretvold, 
Lars Levin

    Faktaruta
Grad IV: Hoppets Grad
Datum: Onsdagen den 2 november 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 35
Recipiender: Gunnar Nordgren, Niklas Herrström, Per Holmlund, 
Stefan Larsson, Carsten Kvist
Gäst: OC Thommy Brännström

Övre raden: M Bengt 
Widén, Gunnar Nordgren, 
OC Thommy Brännström. 
Nedre raden: Niklas 
Herrström, Per Holm-
lund, Stefan Larsson, 
Carsten Kvist

Nu var väntan äntligen 
över för recipienderna. 
Alla förberedelser var 

klara för en trevlig kväll. På YLs anmodan tog bröderna plats i 
kapitelsalen, och ritus kunde inledas. Gradgivningen förflöt, och 
vid ordet fritt informerad M Bengt om det förestående julbordet 
i december, då vi också kommer att gästas av bröder från logen 
Danheim i Kristianstad. Lennart Bengtsson, som ofta besöker lo-
gen 34 Linneus i Växjö framförde en hälsning från deras Mästare.
Vid brödramåltiden höll M Bengt talet till Orden, och informerade 
bland annat om reglerna för mästarinstallationerna, som i framti-
den kommer att ske endast vartannat år. Bengt har dessutom läm-
nat in förslag på presumtiva mottagare av belöningstecken. Bengt 
välkomnade också recipienderna till deras nya grad. Recipien-
dernas tal hölls av Stefan Larsson, som tackade för graden. OC 
Thommy har inte möjlighet att närvara vid vår julfest, och önskar 
oss därför redan nu en god jul, och utbringar en skål för oss alla.
Den traditionsenliga 5-minutaren föll denna gång på umeåpoj-
ken Bengt Fernerud, som höll ett fint tal om sig själv och sin 
bakgrund. Han framförde ett stort tack till Lennart Bengtsson, 
som varit ett fint kamratstöd för Bengt. Mästarbordets blommor 
delades ut till två forsytiasystrar, Anita Lundberg och Jeanette 
Kvist eftersom de haft det lite krassligt med hälsan på sistone. 
Som vanligt avslutades kvällen med lotteri.

    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad 
Datum: Fredagen den 14 oktober 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 30 
Recipiender: Stefan Claesson, Kjell Sunnäng och Daniel 
Johansson

  Gungner Borås24

Så var det åter en ny gradgivning. Efter en stunds repetering var 
allt klart för ritus under Anders Svenningssons ledning. Han förde 
klubban och allt gick i laga ordning så våra tre recipiender fick sin 
högre grad. Efter gratulationer och en stunds samvaro bjöd Mun-
skänken till brödramåltid. Vid måltidens slut överräcktes blom-
mor till Stefan Klaesson som fyllt 30 år. Mästarbordets blommor 
gick till Magnus Andersson. OR Fredric Björk talade och ställ-
de frågan om någon ville överta efter avgående Redaktören Jan 
Svensson. Efter måltiden vidtog kaffe samt lottdragning.

 L. Eliasson

Från vänster Stefan Claesson, Anders Svenningsson, 
Kjell Sunnäng och Daniel Johansson. (mobilfoto)

Logen nr 25 
Alvheim

och Damlogen Aelforna
önskar alla bröder och systrar

En God Jul och Ett Gott Nytt År
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    Faktaruta
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Fredagen den 14 oktober 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 37
Recipiender: Joel Hesselberg, Bengt Jönsson

  Vanadis Karlskrona26

Recipienderna Bengt 
Jönsson och Joel Hes-
selberg framför S Leif 
Breidemar och M Jens 
Östling

Att efter veckans bestyr 
gå på loge, komma in 
genom dörren i vårt or-
denshus och välkomnas 
av logens Mästare eller 
Skrivare, känns både till 
kropp som själ. Inskriv-

ning i besöksboken. En av våra yngre bröder, Björn Pettersson, 
bockar av och tar betalt för brödramåltiden.  I lokalerna hörs redan 
en skara minglande vanadisbröder dryfta stora och små händelser, 
som hänt eller förväntas hända. Barmästare Mattias Olsson och 
medhjälpare bidrar genom utbudet, till både mångfald och volym.
Tiden går fort. För de som kommer sent blir stunden kort till det 
att YL Karl-Oskar Gustavson välkomnar oss till kapitel. Mästa-
ren informerar och hälsningar framförs. Dagen efter, på lördagen, 
är det storloge i Eslöv. Där ges Grad VIII och vanadisbröderna 
Ingvar Axelsson, Göran Johansson, Tommy Johansson och Klas 
Gustavsson ska prövas.
Vid brödramåltiden överraskar Munskänk Tommy Johansson och 
hans medhjälpare i köket återigen. Menyn uppskattas helt och 
klart synbart. Talet till Orden travesterar till OSMs ledare i nyss 
utkommen tidning: ”Allt du gör – och allt du inte gör - spelar roll 
för Bifrostorden”.  Mästarens tal till recipienderna om betydel-
sen av kunskap samt den i Grad III tillkommande rättigheten, att 
rekommendera nya bröder till vår krets. Recipiendernas tacktal 
hålls av Joel Hesselberg. Skattmästare Stefan Södergren medde-

lar vad insamlingen inbringat och Lotte-
riföreståndare Ove Rickardsson fördelar 
dagens lotterivinster. Vanadisbröderna 
är fantastiska på att köpa lotter. Kanske 
också påverkat av möjligheten att pruta. 
Tiokronorslotterna säljs för fem kronor 
styck. Ett framgångskoncept?!

 /NG  

Efter resultatet av insamlingen till logen 
och egen lotterivinst ser Sk Stefan Sö-
dergren så här glad ut 

    Faktaruta
Grad IV: Hoppets Grad
Datum: Fredagen den 11 november 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 52
Recipiender: Bengt Andersson, Göran Nilsson, Ulf Pettersson, 
Nils-Olof Trulsson 33 Danheim och Magnus Hultman och Göran 
Olsson 26 Vanadis

Sittande fr. h. recipienderna Bengt Andersson, Göran Nilsson, 
Ulf Pettersson, Nils-Olof Trulsson 33 Danheim och Magnus 
Hultman och Göran Olsson 26 Vanadis. Stående M Jens Öst-
ling flankerad av M Kent Andersson Åsagård och M Peter B 
Arvidsson Danheim. Därutöver ExM Jörgen Elvingsson också 
från Kristianstadslogen.

Att komma från det piniga novemberfredagskvällsvädret i Pinan, 
ja så har de som gjort värnplikten i Karlskrona ibland benämnt 
staden, in i ett välfyllt sorlande ordenshus känns härligt. Denna 
kväll blandas vanadisbröderna med en ansenlig skara från kris-
tianstadslogen Danheim, med Mästaren i spetsen och ett lite mer 
långväga besök från storstaden, Åsagårds Mästare Kent Anders-
son. Flera yngre vanadisbröder som inte hade tillträde till kapi-
telsalen minglade i baren tills det var dags för brödramåltid. Ert 
deltagande är dubbelt uppskattat. Kapitlet genomfördes av Mäs-
tare och biträdande bröder med just den finess som gör att innehål-
let och budskapen i ritus, känslomässigt knyter samman bröderna 
inom Bifrostorden. Så läggs också grunden till vår gemenskap 
på ett bra sätt. Vid brödramåltiden ryms både högtid och glädje. 
ExMästare Thomas Johnsson höll talet till Orden. Thomas påpe-
kade att Ordens önskan att växa, bygger på en kombination av 
att rekommendera nya bröder och värna om de befintliga, oavsett 
hur länge man tillhört Orden. Aktiva faddrar är till stor nytta och 
portalen ett utomordentligt redskap för den som lärt sig de möjlig-
heter portalen ger. Den senare borde enligt Thomas vara ett årligt 
tema för utbildning av logens bröder.
Mästaren uttryckte i talet till logen och recipienderna vikten av 
innehållet i ritus. Den glädje han och vanadisbröderna kände över 
trevnaden de närvarande gästerna spred. Att de recipierande från 
de två logerna nu bildat stommen till en igenkännande grupp, som 
så småningom kan träffas och recipiera inom vår storloge. Mäs-
tarbordets blommor fick Kurt Friberg, alltid beredd. Kurts sam-
bo Christina svarade för damlogen Galateas stöd i köket. Starkt 
Christina och stort tack!
Danheims Ulf Pettersson höll ett lysande och inspirerande tal från 
recipienderna. Det innehöll uppskattande ord från dem, som gäst-
vänlighet, värme, fina lokaler och god mat.
En perfekt logekväll med allt vad den ger.

/NG  

Denna 
glada och 
månghöv-

dade skara 
av gäster 
gav extra 
krydda åt 

aftonen 

    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Tisdagen den 27 september 2016
Antal besökare: 56
Recipiender: Magnus Engdahl, Gustav Jansson, John Lindblad, 
Oscar Lundeberg, Jakob Nilsson, Emil Sewerin 8 Manheim samt 
Daniel Eklind, Daniel Persson, Johan Rosén, Roine Thunberg 27 
Odinsal
Gäster: OSM Patrick G Lundeberg, OI Allan Jensen, Carsten Bach 
Kristiansen, Magnus Engdahl, Nils Engerby, Gustav Jansson, 
William Jensen, John Lindblad, Oscar Lundeberg,
Sven-Inge Neij, Jakob Nilsson, Richard Nordin, Jörgen Palm, 
Emil Sewerin, Bo Wilhelmsson samtliga 8 Manheim, och Anders 
Randelius, 3 Aroshus

  Odinsal Uppsala27

Recipiendernas namn se faktarutan

Vi har oftast gäster men denna gång var det ett stort antal som 
även var recipiender. Det var roligt och vi uppskattar förtroendet 
det innebär. Alla i direktoriet hade lagt ner lite extra jobb på för-
beredelser för att ge recipierande bröder ett stämningsfullt första 
möte med Grad II. Det märktes tydligt, jag tycker Odinsal har 
en hög lägsta nivå, då kan ni tänka er hur bra det var! Detta tog 
OSM upp i sitt tal vilket så klart värmer Mästare och direktorium. 
Men även vi övriga bröder kunde ta åt oss av beröm då William 
Jensen bad att få ordet för att uttrycka sin uppskattning för det 
mottagande han och hans i Uppsala studerande bröder får av oss 
i Odinsal. De har under sin studietid betydligt närmare till oss än 
sin egen loge, därav deras flitiga besökande. Vi tycker att det är en 
självklarhet att ta hand om gäster då det ju är berikande inte bara 
för dem utan även för oss. Flera tänkvärda tal hölls, inte minst av 
sjungande recipiend. Summerat var detta en kväll då vi alla hade 
väldigt trevligt. Dessutom hade de normalt sett klåfingrade, inte 
manipulerat lotteriet, då undertecknad, som omväxling, kunde in-
kassera en vinst. Du som läser detta men inte var med, kom nästa 
gång och njut av vår samvaro!

Mikael 
Sjölander

Så här 
glatt var 
det vid 
honnörs-
bordet

    Faktaruta
Grad V: Trohetens Grad
Datum: Tisdagen den 25 oktober 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 41
Recipiender: Lars Andersson, Robert Mattsson, Michael Ringsby 
och Jan Tegnér

Recipiender fr. v.: Lars Andersson, Jan Tegnér, M Thomas 
Hellsten, Michael Ringsby samt Robert Mattsson

När Grad V ges kan det lätt bli lite glest i leden, därför var det 
extra glädjande att så många kom och även ett flertal med lägre 
grad som inte fick vara med i kapitelsalen. Några sena återbud i 
direktoriet såg inte ut att påverka kvaliteten på ritus. 
Vid talet till vår Orden passade SLM Tomas Lindkvist på att ha 
en kort genomgång i hur vår Orden är organiserad. Det behövs då 
det ju ständigt kommer nya bröder till vår gemenskap och vi äldre 
dessutom har en tendens att glömma. Recipiendernas tacktal hölls 
på ett förtjänsfullt sätt av Jan Tegnér. 
Vi har sedan en tid en ny cateringfirma, vilket ger oss möjlighet att 
smaka nya kulinariska läckerheter. Efter en ovetenskaplig rund-
frågning kan jag konstatera att bröderna är positivt överraskade. 
Uppdaterade rutiner vad gäller mat och dryck har också upplevts 
positivt. 
Lotteriet schabblade jag till på egen hand. Jag och lång välklädd 
broder kom på den förtjusande idén att byta lotter. Naturligtvis var 
det vinst på min bortbytta lott!
Du som läser detta men inte var med, kom nästa gång och njut av 
vår samvaro!

Mikael Sjölander

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad samt parentation
Datum: Fredagen den 23 september 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 51
Recipiender/faddrar: Olof Johansson/Olof Westerlund, Urban 
Nilsson/Olof Westerlund, Håkan Nihlwing/Tommy Rosqvist
Gäster: Kjell Karlsson, Lars-Erik Johansson 17 Grimner

  Gondler Kalmar28

Kvällen började med en mycket fin och värdig parentation för brö-
derna Åke Carmström som i april 2016 avled i sitt 73:de levnads-
år, och Inge Kindholm som i juni 2016 avled i sitt 64:de levnadsår. 
Efter en stunds allvar och eftertänksamhet över våra brustna län-
kar kände nog alla att det var en fin och en mycket värdig stund.
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OD, stor- och grundlogernas vårprogram 2017 samt Mu-adresser
Ordens direktorie:     
2017-01-27 OD-möte Ordens Kansli, Stockholm
2017-03-03 OD-möte Eslöv
2017-03-04 Mästaremöte Eslöv
2017-06-xx OD-möte Plats/Datum ännu ej bestämt

1 S:t Örjan  Mu Sven Göthe  
sven.gothe@comhem.se  070-883 80 30  
2017-01-26 Årsmöte  
2017-02-02 Loge Grad I Mästareinstallation
2017-03-23 Loge Grad IV 
2017-05-11 Loge Grad II  

2 Eyrabro-Havamal  Mu Torbjörn Näslund  
torbjorn.naslund@statoilbrandasen.com 0582-700 95 / 070-636 42 34  
2017-02-07 Direktoriemöte  
2017-02-09 Årsmöte  
2017-02-14 Direktoriemöte  
2017-02-15 Loge Grad I Mästareinstallation
2017-03-14 Direktoriemöte  
2017-03-15 Loge Grad II  
2017-04-11 Direktoriemöte  
2017-04-15 Loge Grad I  
2017-05-09 Direktoriemöte  
2017-05-10 Loge Grad IV  

3 Aroshus  Mu Ove Werngren  
mu@logen3aroshus.se  070-444 19 32  
2017-01-18 Direktoriemöte 
2017-01-19 Årsmöte  
2017-01-25 Loge Grad I Mästareinstallation
2017-02-22 Loge Grad II 
2017-03-22 Loge Grad III  
2017-04-19 Direktoriemöte  
2017-04-26 Loge Grad V 
2017-05-05 Riksting Högtidsloge, Bankett
2017-05-05 Loge Grad X Riksloge Grad X
2017-05-24 Loge Grad I  

4 Valhall  Mu Rolf Lindh  rlin@hotmail.se 072 371 00 47  
2017-01-27 Infoträff om Bifrostorden samt Årsmöte
2017-02-22 Loge Grad I Mästareinstallation
2017-03-30 Loge Grad III  
2017-04-26 Loge Grad I  

5 Åsagård  Mu Marko Salonen  
supermannen@gmail.com  070-782 20 27 
2017-01-26 Loge Grad I Mästareinstallation
2017-03-16 Loge Grad II     

7 Junehus  Mu Henrik Andersson  
henrik.a.andersson@husqvarnagroup.com 036-14 31 32 / 0702-47 97 07 
2017-01-13 Årsmöte  
2017-01-27 Loge Grad I  Mästareinstallation
2017-03-10 Loge Grad II  
2017-03-31 Loge Grad III  
2017-04-28 Loge Grad V  

8 Manheim  Mu Johan Backman  
jepbackman@gmail.com 072-311 16 15 
2017-02-13 Direktoriemöte Inför Grad I 21/2
2017-02-15 Årsmöte  
2017-02-21 Loge Grad I Mästareinstallation
2017-03-20 Direktoriemöte Inför Grad II 28/3
2017-03-28 Loge Grad II
2017-04-24 Direktoriemöte Inför Grad III 2/5
2017-05-02 Loge Grad III 
2017-05-22 Direktoriemöte Inför Grad IV 31/5
2017-05-31 Loge Grad IV Med 5 Åsagård

9 Carolus Mu Christer Persson  
krister.p@telia.com  070-543 60 87  
2017-01-20 Loge Grad V
2017-01-31 Årsmöte  
2017-02-17 Loge Grad I Mästareinstallation
2017-03-24 Loge Grad II  
2017-04-21 Loge Grad I  
2017-05-16 Klubbafton

10 Withala  Mu Anders Jardbring  
majanders@hotmail.se  070-543 88 60  
2017-01-13 Loge Grad V Tranås tillsammans med Löfstad
2017-01-27 Årsmöte  

2017-01-27 Klubbafton 
2017-02-24 Loge Grad I Mästareinstallation
2017-03-17 Loge Grad II  
2017-04-21 Loge Grad I  

11 Löfstad Mu  Stefan Paulsson  stefan@stefanpaulson.se  070 509 43 53 
2017-01-03 Direktoriemöte  
2017-01-13 Loge Grad V Tillsammans med 10 Withala
2017-01-31 Direktoriemöte  
2017-02-06 Årsmöte  
2017-02-10 Loge Grad I  Mästareinstallation
2017-02-28 Direktoriemöte  
2017-03-11 Loge Grad II OBS: Lördag
2017-04-18 Direktoriemöte  
2017-04-28 Loge Grad I  
2017-05-02 Direktoriemöte  
2017-05-12 Loge Grad III  

12 Nicopia  Mu Per Gunnar Annerbäck 
pgannerback@gmail.com 0155-29 22 45 / 070-668 74 73  
2017-01-19 Årsmöte  
2017-02-16 Loge Grad I Mästareinstallation
2017-03-16 Loge Grad II  
2017-03-20 Loge Grad III  
2017-05-04 Loge Grad IV  
2017-06-07 Klubbafton Golf & Grill

13 Torkild Mu Patrik Berg  
patrik.berg@telia.com  08-550 315 16 / 070-253 45 23 
2017-02-08 Loge Grad I Mästareinstallation
2017-03-08 Loge Grad II  
2017-04-12 Loge Grad III     

14 Solheim  Mu Thomas Börjeson  
thomas.borjeson@hotmail.com  054-21 00 94 / 070-482 00 24  
2017-02-24 Loge Grad I Mästareinstallation
2017-03-24 Loge Grad III  
2017-04-28 Loge Grad IV  

15 Norheim  Mu Anders Svensson  
anders.svensson.vvs@gmail.com  0766-33 38 70 
2017-01-20 Loge Grad V  
2017-02-10 Årsmöte Klubbafton
2017-02-17 Loge Grad I Mästareinstallation
2017-03-16 Bifrostseniorer  
2017-03-24 Loge Grad II 
2017-04-28 Loge Grad III  
2017-05-12 Klubbafton  
2017-05-18 Bifrostseniorer 

16 Runheim  Mu Kjell Hestad  
kjell.hestad@kjbab.se  08-580 334 36 / 070-686 86 97 
2017-01-16  Årsmöte + Direktoriemöte
2017-01-24 Loge Grad IV 
2017-02-13 Direktoriemöte  
2017-02-17 Loge Grad I Mästareinstallation
2017-03-13 Direktoriemöte  
2017-03-21 Loge Grad V  
2017-04-24 Direktoriemöte  
2017-04-28 Loge Grad II  

17 Grimner  Mu Jan Björnholm  
jan.bjornholm@telia.com  0491-915 19/070-569 15 19
2017-01-13 Loge Grad V  
2017-01-24 Årsmöte OBS ! Tisdag 18:00
2017-02-10 Loge Grad I Mästareinstallation
2017-03-10 Loge Grad II 
2017-04-07 Loge Grad III 
2017-05-12 Klubbafton Aktivitet meddelas senare

18 Mjölner  Mu Bengt Nilsson  
bengtlenanilsson@hotmail.com  0413-106 58 / 070-881 06 58  
2017-01-27 Loge Grad V 
2017-02-17 Loge Grad I Mästareinstallation
2017-03-03 Loge Grad I  
2017-03-24 Loge Grad II  
2017-04-07 Klubbafton Pris fastställes senare
2017-04-28 Loge Grad III  
2017-05-19 Loge Grad I  

19 Gagnrad  Mu Mikael Prenler  
mikael@prenler.se  46-243-835 19/46-70-524 24 61 
2017-01-11 Loge Grad II  

2017-02-08 Loge Grad I  
2017-02-08 Årsmöte  
2017-03-08 Loge Grad I  
2017-04-12 Loge Grad V  
2017-05-10 Loge Grad I  

20 Vesthav Mu Stefan Sandell  
berith.stefan@gmail.com  031-96 04 92 / 0706-36 79 09  
2017-01-20 Loge Grad V 
2017-02-03 Årsmöte Kostnad 0 Kr
2017-02-24 Loge Grad I Mästareinstallation
2017-03-24 Loge Grad II 
2017-04-21 Loge Grad III 

21 Midgård Mu Peter Alvhed  
alvhed@gmail.com  013-16 23 04 / 0709-23 52 59  
2017-01-18 Direktoriemöte Anmälan Mästaren

2017-01-27 Loge Grad V Anmäl Brödramåltid till MU

2017-02-15 Direktoriemöte Anmälan Mästaren

2017-02-15 Årsmöte Anmäl Skrivaren

2017-02-24 Loge Grad I Mästareinst. Anmäl måltid till MU 

2017-03-22 Direktoriemöte Anmälan Mästaren

2017-03-31 Loge Grad II Anmäl Brödramåltid till MU

2017-04-19 Direktoriemöte Anmälan Mästaren

2017-04-28 Loge Grad III Anmäl Brödramåltid till MU

22 Righeim Mu Allan B Ädel  marta.adel@comhem.se  026-19 74 18 
2017-01-24 Loge Grad V  
2017-02-21 Loge Grad I Mästareinstallation
2017-04-18 Loge Grad III 
2017-05-23 Loge Grad I     

23 Forsete Mu Mikael Juvin  
mikael@juvin.se  040-42 65 82 / 0733-44 05 02  
2017-01-25 Loge Grad V  
2017-02-08 Årsmöte med Klubbafton
2017-02-22 Loge Grad I Mästareinstallation
2017-03-22 Loge Grad II 
2017-04-21 Loge Grad III OBS! Fredag

24 Gungner Mu Christer Lindell  
christer.lindell@boras.se  033-615 02 32 / 073 642 79 98  
2017-01-13 Loge Grad IV 
2017-01-27 Årsmöte Mer info kommer.
2017-02-10 Loge Grad I Mästareinstallation
2017-03-10 Loge Grad II  
2017-04-21 Loge Grad III  

25 Alvheim Mu Ted Rönn 
tedronn@hotmail.com  016-13 47 68 / 070-652 89 03 
2017-01-19 Direktoriemöte 
2017-01-26 Klubbafton 
2017-02-16 Direktoriemöte OBS! Börjar kl. 18:30
2017-02-16 Årsmöte  
2017-02-23 Loge Grad I Mästareinstallation
2017-03-23 Direktoriemöte  
2017-03-30 Loge Grad II  
2017-04-20 Direktoriemöte  
2017-04-27 Loge Grad III  
2017-05-18 Direktoriemöte OBS! Börjar kl. 18:00
2017-05-18 Loge Grad IV     

26 Vanadis Mu Tommy Johansson  
tommy.b.johansson@se.abb.com  0455-408 31
2017-01-20 Loge Grad V  
2017-02-08 Årsmöte  
2017-02-17 Loge Grad I Mästareinstallation
2017-03-11 Klubbafton  
2017-03-24 Loge Grad II  
2017-04-21 Loge Grad III  
2017-05-20 Klubbafton VWNF + Våravslutning

27 Odinsal Mu Lennart Eriksson  
lennarteriksson28@gmail.com 018-38 12 84 / 073-088 21 30  
2017-01-31 Loge Grad III 
2017-02-14 Årsmöte  
2017-02-28 Loge Grad I Mästareinstallation
2017-03-28 Loge Grad II  
2017-05-19 Loge Grad I Fredagsloge

28 Gondler Mu Bo Agmell  
bo.agmell@telia.com  0485-56 50 80 / 070-618 29 25 
2017-01-27 Loge Grad V  
2017-02-17 Loge Grad I  
2017-03-31 Loge Grad II  
2017-04-28 Loge Grad III  

29 Rosheim Mu Thomas Niklasson  
thomasn.roslagsbro@telia.com  0176-23 71 48 / 072-732 17 20  
2017-01-17 Årsmöte  
2017-01-27 Loge Grad V  
2017-02-10 Loge Grad I Mästareinstallation
2017-02-23 Klubbafton  
2017-03-10 Loge Grad III  
2017-03-23 Klubbafton  
2017-04-07 Loge Grad I  
2017-04-20 Klubbafton  
2017-05-05 Loge Grad III  
2017-07-01 Loge Grad IV  

30 Torgrim Mu Information saknas  
2017-01-09 Direktoriemöte  
2017-01-23 Årsmöte  
2017-02-06 Loge Grad I Mästareinstallation
2017-03-06 Loge Grad II 
2017-04-10 Loge Grad I  
2017-05-08 Loge Grad I  
2017-05-22 Direktoriemöte     

31 Rimfaxe Mu Åke Hylander  mu@31rimfaxe.se  042-21 03 07  
2017-01-23 Årsmöte  
2017-02-24 Loge Grad I Mästareinstallation
2017-03-24 Loge Grad IV  
2017-04-28 Loge Grad V  
2017-05-19 Loge Grad IV

32 Runrike Mu Alf R Karlsson  
alf.xx.karlsson@ericsson.com  08-768 39 89  
2017-01-24 Årsmöte   
2017-02-14 Loge Grad I Mästareinstallation
2017-02-28 Direktoriemöte  
2017-03-14 Loge Grad III  
2017-03-29 Klubbafton  
2017-04-11 Loge Grad I  
2017-04-25 Direktoriemöte  
2017-05-09 Loge Grad I  
2017-05-23 Direktoriemöte  
2017-06-13 Loge Grad II  

33 Danheim Mu Lars Ståhlberg  
lars_stahlberg@bredband.net  044-31 02 27 / 0708-15 66 35  
2017-01-08 Direktoriemöte  
2017-01-21 Årsmöte  Anm. endast till klubbaktivitet

2017-01-21 Klubbafton Anmälan Portalen/wiggarum@gmail.com

2017-02-04 Direktoriemöte 
2017-02-17 Loge Grad I Mästareinst. Anm.Portalen/mu33@danheim.se

2017-03-19 Direktoriemöte 
2017-04-07 Loge Grad II Anmälan Portalen/mu33@danheim.se

2017-04-23 Direktoriemöte 
2017-05-13 Klubbafton Anmälan Portalen/mu33@danheim.se

2017-05-19 Loge Grad I Anmälan Portalen/mu33@danheim.se

34 Linneus  Mu Claes Lövgren 
tinaoclaes.lovgren@hotmail.com 0470-613 49 / 070 545 97 04  
2017-01-26 Loge Grad I  
2017-02-24 Loge Grad I Mästareinstallation
2017-03-30 Loge Grad I  
2017-04-27 Loge Grad II  
2017-05-19 Brödraträff  

Storlogen Heimdal  Mu Olavi Ollikainen 
olavi.ollikainen@comhem.se  08-31 71 05 / 070-936 80 65  
2017-02-24 Loge Grad VI Mästareinstallation
2017-04-07 Loge Grad VII  

Storlogen  Gotheim  Mu Jan E Granholm  
mu@gotheim.se  070-448 55 44  
2017-02-25 Loge Grad VI Årsmöte + Mästareinstallation
2017-03-18 Loge Grad VII

Storlogen  Tirfing  Mu Berndt Larsson  
berndt.larsson@live.com  016-14 08 85 / 073-967 96 32  
2017-02-10 Loge Grad VI  Årsmöte + Mästareinstallation
2017-03-11 Loge Grad VII  Lördagsgradgivning

Storlogen Ladulås Mu Rolf Thorsell 
rolf.s.thorsell@gmail.com  070-444 75 54  
2017-01-14 AU-möte  
2017-02-25 Loge Grad VI Årsmöte + Mästareinstallation
2017-02-25 Direktoriemöte KL.11:00
2017-03-19 Övning Övning Grad VI,VII,VIII,IX
2017-04-08 Loge Grad VII OBS NYTT DATUM
2017-04-08 Direktoriemöte KL.11:00
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    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad 
Datum: Fredagen den 28 oktober 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 48
Recipiender: Fredrik Ivarsson, Jonas Müller och Martin Solberg

Från vänster M 
B-L Holmsten, 
rec. Jonas 
Müller, fadder 
Tommy Eriksson, 
fadder Ulf Lund-
bäck, rec. Martin 
Sohlberg, rec. 
Fredrik Ivars-
son, fadder Mats 
Wilhelmsson

Vid höstens första logemöte var det många glada återseenden 
bröderna emellan. Som vanligt intar vi en mycket fint smyckad 
kapitelsal som är fylld till bredden. Gratulationer framfördes till 
Bo H Karlsson som fyllt jämt och tackade för uppvaktningen. M 
Bo-Lennart Holmsten överlämnade fadderbrev till faddrarna och 
framförde en hälsning från SLM Tomas Östman.
Under brödramåltiden berättade M Bo-Lennart Holmsten att det 
nu var en ny måltidsritus. IL Tommy Rosqvist höll talet till Orden 
som till mycket handlade om Ordens ideal och utveckling sedan 
bildandet 1925. Tommy avslutade med ett par citat av Winston 
Churchill, bland annat det eftertänksamma: ” Den nyttigaste läxan 
livet lärt mig är att idioterna många gånger har rätt”.  Därefter blev 
det hyllningar till vår Orden och recipienderna.
Tal från recipienderna hölls av Olof Johansson som tackade för fin 
gradgivning, god mat och fin samvaro. Därefter berättade faddrar-
na lite om våra nya bröder, vilka de är och vad de gör etc. Detta 
var ett mycket uppskattat inslag som gör att vi känner de nya brö-
derna lite bättre redan från början. Lars-Erik Johansson från 17 
Grimner berättade om sin sjukdomstid och rehabilitering. Detta 
var ett mycket glatt återseende hos oss i Gondler.
Mästarbordets blommor tilldelades Olof Westerlund för sina idéer 
om utveckling och för alla nya bröder han tillfört vår loge. Bukett 
nummet två gick till vår nya IL Tommy Rosqvist som tagit över 
uppgiften med den äran och som dessutom höll ett mycket fint tal. 

Från vänster 
M Bo-Lennart 
Holmsten, fad-
der Olof Wester-
lund, rec. Urban 
Nilsson, rec. 
Olof Johans-
son, rec. Håkan 
Nihlwing samt 
fadder Tommy 
Rosqvist

Därefter blommor till recipienderna och ett par ”special-buketter” 
till gästerna från 17 Grimner. Grimner som betytt så mycket för 
Gondler och dess utveckling och speciellt Kjell och Lars-Erik 
som besökt oss, hoppat in och hjälpt till så ofta. Kjell berättade 
också lite roliga minnen från Gondlers begynnelse som egen loge. 
Extra roligt att se Lars-Erik pigg igen.
Kvällen fortsatte traditionsenligt med kaffe och lottdragning un-
der stort gemyt, en och annan rolig vits blev det också.

Det var höstens andra logekväll. Nästan femtio bröder möts upp 
innan ritus och bara det antalet gör att stämningen blir på topp. 
Logen leddes av M Bo-Lennart Holmsten och det blev en fin och 
stämningsfull gradgivning.Brödramåltiden var givetvis en av 
kvällens höjdpunkter. Jonas Hagström höll ett mycket fint tal om 
vänskapen och vad en vän kan göra för vännen. Om vikten att inte 
värdera eller döma, utan våga vara sig själv och inte någon an-
nan. Jonas avslutade med att spela Peter Jöbacks fina låt ”Annars 
vore jag inte jag” vilken ledde till eftertanke och avslutning på 
ett mycket elegant sätt. Efter hyllningar till Orden och logen väl-
komnade M Bo-Lennart Holmsten recipienderna till graden och 
önskade lycka till med den fortsatta vandringen inom Bifrost även 
med ett tack till deras faddrar. M Bo-Lennart nämnde även vän-
skap och öppenhet bröder emellan. Tal från recipienderna hölls av 
Fredrik Ivarsson som tackade för fin gradgivning med förtroende 
att få Grad II. När ordet var fritt hade några bröder bett att få yttra 
sig, det mest intressanta och glädjande stod vår YL Olof Wes-
terlund för. Han berättade att hans företag Swea Familjehem AB 
har förvärvat fastigheten på Hangarvägen där vi har vår logelokal, 
vilken nu börjar bli alldeles för trångbodd. Nu väntar tillbyggnad 
och viss modernisering. Det var nog många som drog en suck av 
lättnad för nu får säkert vårt sökande efter en ny och större lokal 
bästa tänkbara lösning.
M Bo-Lennart Holmsten slog ett slag för vår nästa aktivitet, 
nämligen hjärt- och lungräddning samt strokeinformation. Vi är 
lyckligt lottade som har instruktörer inom vår loge. Mästarbordets 
blommor tilldelades Åke Assarsson och Bo Carlsson som gjort i 
ordning vår logelokal inför denna kväll.
Kvällen fortsatte traditionsenligt i baren med kaffe som vanligt 
under stort gemyt.

Per-Olof Svensson, Referent

    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad 
Datum: Fredagen den 7 oktober 2016
Antal besökare inkl recipiender: 26 
Recipiender: Mats Fredland, Bengt Jönsson
Gäster: M Sten Svensson 18 Mjölner, M Bengt Widén 23 Forsete, 
ExM Bo Ohlsson, Bo Friis, Mats Ahrling, Tobias Billing

  Rimfaxe Helsingborg31

Recipiender Mats 
Fredland, Bengt 
Jönsson, fadder 

Torgny Hultqvist samt 
M Gordon Hygreus

Höstens andra gradgiv-
ning var även den Grad 
II med två recipiender 
som kommit till oss sent 
under våren. Mästa-
ren uppvaktade Ingmar 
Svensson och Göran 
Evaldsson som uppnått 
aktningsvärd ålder av 
70 resp. 75 år.
Vid brödramåltiden 
kungjorde Mästaren att 
han ämnar avgå vid mästarinstallationen i februari. Bo Andersen 

    Faktaruta
Grad IV: Hoppets Grad 
Datum: Fredagen den 4 november 2016
Antal besökare inkl recipiender: 19 
Recipiend: Ola Ahlström

I höstrusket hade 19 bröder vågat sig ut. Två bröder av lägre grad 
deltog i brödramåltiden. Tre bröder som erhållit Grad VIII hyl-
lades för det i kapitelsalen.

Olle Bergqvist

Nedre raden från vänster: Recipiend Ola Ahlström, M Gordon 
Hygreus, Övre raden från vänster: Tore Persson, Gert Nordahl, 
Larserik Johansson

meddelade att årets julbord avätes i samband med att vi spelar 
bowling i början av december.

    Faktaruta
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Tisdagen den 11 oktober 2016 
Antal besökare inkl. recipiender: 29
Recipiender: Göran Mattisson 4 Valhall, Fredrik Eriksson 27 
Odinsal, Göran Lindahl och Martin Lindholm 32 Runrike
Gäster: IOEM Astor Baldesten, M Bengt Hellström, Erik Edman, 
Göran Kimell, M Kent Andersson, Lennart Eriksson, Olavi 
Ollikainen, Peter Kimander, Seppo Leinonen, Thomas Andersson, 
M Thomas Hellsten och Tommy Lundin

  Runrike Täby32

Recipienderna med sin Mästare

I en fortfarande sommarvarm oktobermånad, samlades logen till 
gradgivning. Utöver logens egna bröder, hade ett stort antal gäs-
tande bröder från såväl 27 Odinsal, som 4 Valhall och 5 Åsagård 

    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Tisdagen den 8 november 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 22
Recipiend: Jacob Nienhuysen
Gäster: Bengt Hellström, Erik Edman, Johan Engborg och Kent 
Andersson

”Gäss till dig, skulle gärna ge en häst till dig, men jag har bara 
gäss till dig, så här ger jag små gäss till dig”.
Jazzpianisten Gunnar Svenssons travesti på Beatles Yesterday, 
skulle kunna ha varit introt till logens gradgivning. Nu ackompan-
jerades vi istället av minusgrader, snålblåst och ankelhöga snöval-
lar. Kontrasten kunde inte vara större till förra månadens kapitel, 
vilket bekom föga när det nalkades traditionell gåsamiddag med 
logebröderna.
Gåsamiddag hålls ju av många för att vara en skånsk tradition. 
Andra anser att det egentligen hade sitt ursprung bland borgerska-
pets ordenssällskap – däribland Bifrostorden – och att denna tra-
dition sedermera spritt sig till studentvärlden och därefter fångats 
upp av just skåningarna. Kanske beroende på den goda tillgången 
på gäss i denna landsända under denna tid på året.
Nog om det. Den gås som fick se sig plockad i kapitelsalen denna 
gång var Jacob Nienhuysen, som bestod kvällens utmaning väl. 
Tillsammans med övriga bröder och gäster fick han sedan avnjuta 
den klassiska kombinationen av såväl svartsoppa som rikligt med 
gås och brunkål (om än väldigt snäll sådan för mina skånebör-
diga smaklökar) samt äppelpaj. Det behöver väl knappast sägas 
att kvällen var en fullpoängare och att stämningen, kanske mer 
än vanligt, var på topp. Tesen om att vägen till broderns hjärta går 
genom hans mage, stärktes även efter denna kväll.
Logens strategi om olika temata på våra gradgivningar är uppen-
barligen en lyckträff. Vi hoppas att logens egna och Ordens öv-
riga bröder håller utkik efter vad vi kan tänkas komma upp med 
i framtiden.

Mattias Boldt, 
Referent

Till vänster M Bernt 
Carlsson 
och rec. Jacob 
Nienhuysen

hörsammat Mästarens kallelse till gradgivningen. Kanske var det 
oktoberfesttemat som lockat dem.
Oktoberfest är ju för många synonymt med öl och för den som 
var sugen på att botanisera i denna förädlade form av korn, fanns 
goda möjligheter att finna en favorit bland de sorter som dukades 
upp i baren speciellt för denna kväll. Temat smög sig också in i 
kapitelsalen, då det som vanligt fick färga tillämpliga delar av den 
musik som framfördes. Som kronan på verket presenterade Mun-
skänk Alf Karlsson en hel-tysk meny med såväl hemgjord korv, 
surkål m fl. tillbehör. Detta var uppenbarligen ett mycket uppskat-
tat tema, som det finns risk för att logen återkommer till, förfinar 
och utvecklar till kommande år.
Oktoberfest i all ära, men kvällens verkliga fest handlade trots allt 
om att logens hade glädjen att högtidligen uppta fyra recipiender i 
Grad III. Vi hälsar dem varmt välkomna och önskar dem lycka till 
på sin fortsatta bifrostresa.

Mattias Boldt, Referent
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Majken Tham-
bert, en kär Åsa-
Idunsyster och 
BifrostDamernas-
Riksorganisations 
H e d e r s o r d f ö -
rande har den 21 
september 2016 
lämnat oss, 95 
år gammal. Maj-
ken blev intagen 
i damlogen Åsa-
Idun 1952. Hon 
var logens vär-
dinna i 8 år, vice 
Preses i 3 år och 
Preses 1977-1993. 

Majken innehade 5:e Graden, Skönhetens grad samt alla 
utmärkelser, Förtjänsttecken, Veterantecken samt Guldsys-
tertecken efter mer än 50 år i logen. 
Majken var, tillsammans med Ulla Westerman, initiativ-
tagare och grundare av BifrostDamernasRiksorganisa-
tion, BDR. Majken och Ulla hade mycket hjälp och stöd 
av dåvarande OSM Hans Larsson vid bildandet av BDR. 
Majken var BDRs första Preses 1987-1998 och innehade 
BDRs Förtjänsttecken samt var BDRs Hedersordförande 
sedan 1998.

Vi alla i BDR och landets damloger känner stor saknad och 
även tacksamhet för vad Du betytt för oss.

BDRs styrelse

I nummer 1 2017 av Bifrost-Tidningen kommer en utförli-
gare berättelse om Majken och hennes gärning.

In Memoriam
BDR:s Hedersordförande Majken Thambert

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad
Datum: Fredagen den 23 september 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 37
Recipiender/faddrar: Christian Bohman/Bengt Håkansson och 
Hans Bild, Gunnar Winnerhed/Per Rosander
Gäster: SLM Claes Berg Gotheim, M Rolf Hackzell 20 Vesthav, M 
Bengt Widén 23 Forsete, Anders Svenningsson, Tomas Almgren 
24 Gungner, Anders Danielsson, Jonny Eidebring, Jacob Olsson 
7 Junehus, Tomas Johnsson, Rolf Skog, Ove Rickardsson, Kurt 
Friberg, Bo Svensson 26 Vanadis, Lars Bäck 20 Vesthav, Anders 
Kling, Lars Ivar Johansson 10 Withala

  Linneus Växjö34

Från vänster 
Per Rosander, 
Gunnar Win-
nerhed, Chris-
tian Bohman, 
Hans Bild och 
M Alexander 
Airosto

M Alexander 
Airosto kunde 

hälsa ett rekordstort antal bröder välkomna till höstens första 
gradgivning. Tidigare besöksrekord överträffades med en person. 
Vi hade glädjen att hälsa två nya bröder välkomna i gemenskapen, 
ett välbehövligt tillskott i vår lilla loge. Eftersom SLM kallat till 
mästarmöte i våra lokaler dagen efter, så kom det många besökan-
de från andra loger vilket gjorde gradgivningen extra högtidlig.
SLM Claes Berg talade om vikten av att vi lyckas öka brödraska-
ran i logerna för att också på sikt få in fler bröder i storlogen, där 
medelåldern är av naturliga skäl rätt hög. På så vis får vi en natur-
lig kontinuitet i vår verksamhet. M Alexander Airosto talade till 
recipienderna att engagemanget är viktigt när man antagits i vår 
loge. Recipienderna tackade för att de fått möjligheten att komma 
med i vår Orden, och gav en liten kort information om sig själva.
Lotterna hade som vanligt strykande åtgång och vinsterna fördela-
des rätt bra mellan gäster och 34:or. Mästarbordets blommor gick 
till Martin Lamme för hans insats på många olika uppgifter inom 
logen. Innan gradgivningen genomfördes en öl och korvprovning 
av Claes Lövgren. Anne-Helene Skjutare fick stående ovationer 
och blommor för maten som serverades.

Hans Bild

    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Torsdagen den 27 oktober 2016
Antal besökare inkl. recipiend: 22
Recipiend/fadder: Alf Isenberg/Bengt Håkansson
Gäster: Nils-Jörgen Josefsson och Tomas Thylen-Westberg 10 
Withala

LM Alexander Airosto kunde hälsa välkommen till en, som det 
visade sig, högtidlig gradgivning, allt enligt recipiendens bedöm-
ning. Under kvällen kunde vi glädjas åt att Bifrostorden sakta 
börjat öka i medlemsantal enligt information från senaste mästar-
mötet. Dessutom har vi flera bröder som är aktuella för att kunna 
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erhålla både Grad III, IV och V och det är bra för verksamheten 
i stort. Lennart S Bengtsson hälsade från 23 Forsete och tackade 
dessutom för att han fick äran att tjänstgöra ikväll som FV. After-
work-träffarna som vår Mu Claes Lövgren hållit i kommer att 
fortsätta.
ExM Sten Sjödahl höll talet till Orden, och det var inte första 
gången för honom. Mästarbordets blomma gick till Åke Bernts-
son, dels för hans insatser på det lekamliga området och för att han 
nu blivit en skönhet av Grad VIII. Recipienden Alf Isenberg fick 
en blomma för att 
han nyligen fyllt 
jämna år. 

Från vänster 
M Alexander 

Airosto, Alf 
Isenberg och 

Bengt Håkansson

Kvällen avslutades med lotteri och högsta vinsten gick till kväl-
lens Intendent.

Hans Bild

  Dat                                          Namn                                     Loge                        Grad

   Brustna länkar

16 oktober 2016 Cronje Lindgren Nicopia IX
17 oktober 2016 Gunnar Berselius Runrike IX
 

 JANUARI
 Dat  År  Loge  Namn

 FEBRUARI
 Dat  År  Loge  Namn

 MARS
 Dat  År  Loge  Namn

 Jubilerande Bröder

1 70 Gungner Nils-Erik Karlsson
3 75 Midgård Roland Å. Wallgren
3 75 Vesthav Anders Boéthius
7 70 Löfstad Karl-G Samuelsson
7 80 Runheim Karl-G von Wicken
11 70 Eyrabro-H Sven Kaurzik
11 70 S:t Örjan Mats Nyman
12 60 Runheim Lars Ekstedt
15 50 Vanadis Jonas Ohnback
17 60 Nicopia Thomas Eriksson
17 75 Runheim Lars Hedman
19 50 Eyrabro-H Lars Martinsson
21 80 Junehus Åke Ekeroth
21 60 Junehus Ulf Svensson
21 70 Mjölner Bengt Nilsson
21 70 Torkild Tomas Berger
24 50 Eyrabro-H Magnus Orrby
24 70 Nicopia Bengt Abrahamsson
25 70 Aroshus Rolf Hahre
26 50 Vesthav Jonas Wigert
27 50 S:t Örjan Sverker Carnemark
29 70 Manheim Kenneth Andersson
30 70 Norheim Bo L A Dahl
31 80 Forsete Lennart S Bengtsson

4 70 Rimfaxe Larserik C Johansson
4 70 Withala Jes Suhr
6 70 Torgrim Torgny Berglund
6 60 Valhall Ulf Söderqvist
7 60 Rosheim Anssi Piipponen
8 70 Torkild Sven Lindqvist
10 80 Grimner Bo Moberg
10 60 Torkild Thomas Önnebro
11 50 Rimfaxe Bo Andersen
13 70 Åsagård Tommy Backlund
13 70 Vanadis Rune Lindberg
14 85 Aroshus Olle Dahlberg
14 60 Torkild Bertil Eriksson
17 50 Vesthav Benny Rydén
17 50 Withala Niklas Johansson
19 60 Carolus Tord B E Andersson
20 80 Nicopia Malte Eklöw
21 60 Löfstad Maths Johansson
22 50 Manheim Johan Jägerström
23 50 S:t Örjan Peter U Olsson
27 75 Torkild Bo Handstedt
28 70 Eyrabro-H Douglas Lindahl
28 70 Vesthav Ingemar Karlsson
28 85 Withala Lennart Lundberg

2 75 Junehus Kennet Blomqvist
3 75 S:t Örjan Leif A Persson
7 75 Withala Lars-Eric Gunnarsson
9 70 Gondler Göran R Bäckstedt
10 80 Mjölner Bo-Göran Hallström
11 50 Mjölner Per-Åke M Olsson
11 60 S:t Örjan Tord Schultz
11 50 Torkild Håkan Strand
12 50 Åsagård Stefan Billerstam
13 70 Mjölner Roland S E Carlström
14 90 Junehus Ivar Castegård
14 70 Valhall Mauritz Rudebeck
15 90 Runheim Åke Ahlgren
16 50 S:t Örjan Ulf Sundmark
16 85 Vesthav Dan O L Kraft
17 50 Carolus Lars Wester
17 50 Carolus Hans Wester
18 90 Alvheim Kjell D Kvidal
18 75 Norheim Anders Nilsson
19 60 Åsagård Richard Eiberg
19 70 Rosheim Thomas Niklasson
20 80 S:t Örjan Bo Haufman
20 80 Solheim Ruben Carlsson
21 80 Mjölner Nils-Ivan Nilsson
21 75 Torgrim Christer Blomberg
22 80 Grimner Sören Larsson
22 50 Löfstad Jonas Carlsson
24 50 Eyrabro-H Roger Landström
25 50 Åsagård Anders Johansson
26 60 Valhall Thomas Axelsson
26 60 Withala Ingvar Johansson
27 70 Nicopia Jan-Eric Lindquist
27 60 Odinsal Lars Å Flood
28 50 Eyrabro-H Patrik Holmgren
29 90 Runheim Lars Cederberg
30 75 Alvheim Arne Eklund
30 75 Vesthav Georg Nyström
31 70 Midgård Hans K E Fredrikson
31 80 Norheim Rolf Grönberg

Forts. på sidan 46

Personalia

Ordens Minnesfond
När Du eller logen vill hedra en bortgången broder 

Sätt in bidrag på Bankgiro 625-04193
Text skickas till or@bifrostorden.se   Märkes ”Minnesfonden”

OSM-fonden
När Du vill hylla en broder BG 625-0419. 

Text med jubilarens namn och 
adress skickas till or@bifrostorden.se
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 Dat    Namn  Loge Dat   Namn  Loge  Dat  Namn  Loge

B efordrade Bröder            Grad II – Vänskapens Grad
Grad II

2016-09-09 Patrik Dannehall Rimfaxe
2016-09-09 Ulf Tell Rimfaxe
2016-09-20 Roland Wadelius Righeim
2016-09-22 Roger Essenberg Åsagård
2016-09-22 Viktor Lundqvist Åsagård
2016-09-22 Anders Skogsmo Åsagård
2016-09-22 Pär Ol-Mårs Manheim
2016-09-22 Ivan Pettersson Manheim
2016-09-23 Philip Frohm Mjölner
2016-09-23 Rolf Jacobsson Mjölner
2016-09-23 Patrik Månsson Lunde Mjölner
2016-09-23 Kristoffer Nielsen Mjölner
2016-09-23 Jan-Erik Andrén Solheim
2016-09-23 Sebastian Langenbach Solheim
2016-09-23 Ola Lindholm Solheim
2016-09-23 Henrik Qvarnlöf Solheim
2016-09-23 Henrik Syvertsson Solheim
2016-09-27 Magnus Engdahl Manheim
2016-09-27 Gustav Jansson Manheim
2016-09-27 John Lindblad Manheim
2016-09-27 Oscar Lundeberg Manheim
2016-09-27 Jakob Nilsson Manheim
2016-09-27 Emil Sewerin Manheim
2016-09-27 Daniel Eklind Odinsal
2016-09-27 Daniel Persson Odinsal
2016-09-27 Johan Rosén Odinsal
2016-09-27 Roine Thunberg Odinsal
2016-09-30 Stefan Ericsson Danheim

2016-09-30 Lars Larsson Danheim
2016-09-30 Dan Löfgren Danheim
2016-09-30 Magnus Wallin Junehus
2016-09-30 Anders Malm Midgård
2016-10-06 Jens Holmgren Manheim
2016-10-06 Anders Lundin Manheim
2016-10-06 Mats Andersson Nicopia
2016-10-06 Åke Askelöf Nicopia
2016-10-06 Ulf Jönsson Nicopia
2016-10-06 Tomas Wedin Nicopia
2016-10-07 Mats Fredland Rimfaxe
2016-10-07 Bengt Jönsson Rimfaxe
2016-10-07 Jonas Andersson Vesthav
2016-10-07 Petrus Beaumont Vesthav
2016-10-07 Mikael Berntsson Vesthav
2016-10-07 Magnus Christiansson Vesthav
2016-10-07 Peter Häggblad Vesthav
2016-10-07 Thomas Lund Vesthav
2016-10-07 Olle Nordberg Vesthav
2016-10-12 Conny Englund Torkild
2016-10-12 Tomas Gustafsson Torkild
2016-10-12 Risto Sarkola Torkild
2016-10-12 Per Schröder Valhall
2016-10-14 Hans Anderstedt Grimner
2016-10-14 Jonas Bengtsson Grimner
2016-10-14 Thom Rannemalm Grimner
2016-10-14 Alexander Tobiasson Grimner
2016-10-14 Daniel Johansson Gungner

2016-10-14 Stefan Klasson Gungner
2016-10-14 Kjell Sunnäng Gungner
2016-10-14 Karl Eliasson Löfstad
2016-10-14 Weine Gustafsson Löfstad
2016-10-14 Christoffer Nehm Löfstad
2016-10-20 Joakim Nilsson S:t Örjan
2016-10-21 Kennet Lauri Carolus
2016-10-21 Daniel Buhre Withala
2016-10-21 Stefan Gustavsson Withala
2016-10-21 Kent Lisell Withala
2016-10-21 Lennart Lööw Withala
2016-10-27 Alf Isenberg Linneus
2016-10-28 Ted Lundin Åsagård
2016-10-28 Fredrik Ivarsson Gondler
2016-10-28 Jonas Müller Gondler
2016-10-28 Martin Solberg Gondler
2016-10-28 Rickard Axelsson Valhall
2016-10-28 Bengt Gagerell Valhall
2016-10-28 Anders Gustafsson Valhall
2016-10-28 Lars Lundgren Valhall
2016-10-28 Mikael Ollikainen Valhall
2016-10-28 Gunnar Spångberg Valhall
2016-11-09 Mats Bengtsson Eyrabro-H
2016-11-09 Erik Fredholm Eyrabro-H
2016-11-09 Hans Pettersson Eyrabro-H
2016-11-09 Bengt Stjärnqvist Eyrabro-H

Grad IIIB efordrade Bröder            Grad III – Kunskapens Grad         

2016-09-14 Staffan Boström Alvheim
2016-09-27 Nils Hedström Runheim
2016-09-27 Gösta Pettersson Runheim
2016-09-28 Bert-Erik Larsson-Fröjdman 
   Aroshus
2016-10-11 Fredrik Eriksson Odinsal
2016-10-11 Göran Lindahl Runrike
2016-10-11 Martin Lindholm Runrike
2016-10-11 Göran Mattisson Valhall
2016-10-14 Bent Bach Holst Mjölner
2016-10-14 Emil Isaksson Mjölner
2016-10-14 Jan Sergo Mjölner
2016-10-14 Joel Hesselberg Vanadis
2016-10-14 Bengt Jönsson Vanadis
2016-10-19 Lars Levin Forsete

 Dat    Namn  Loge  Dat   Namn  Loge  Dat  Namn  Loge

2016-10-19 Mikael Nilsson Forsete
2016-10-19 Lars Tretvold Forsete
2016-10-28 Magnus! Bertilsson Danheim
2016-10-28 Jonas! Nilsson Danheim
2016-10-28 Patrik Bågenståhl Junehus
2016-10-28 Peter Magnusson Junehus
2016-10-28 Jan-Ove Richardsson Löfstad
2016-10-28 Mikael Andersson Midgård
2016-10-28 Erik Olsson Midgård
2016-10-28 Kent Larsen Norheim
2016-10-28 Robert Pierre Alison Withala
2016-11-03 Larry Höjer Aroshus
2016-11-03 Björn-Olof Allskog Åsagård
2016-11-03 Hans Eriksson Nicopia
2016-11-03 Dennis Frisell Nicopia

2016-11-03 Sven Holdar Nicopia
2016-11-03 Otto Schätzling Nicopia
2016-11-09 Dan Eriksson Gagnrad
2016-11-09 Fredrik Mejer Gagnrad
2016-11-09 Fredric Sundell Gagnrad
2016-11-09 Erik Nilsson Torkild
2016-11-11 Mattias Lindberg Gungner
2016-11-11 Philip Berggren Vesthav
2016-11-18 Sorin Ardelean Withala
2016-11-18 Gert Axelsson Withala
2016-11-18 Fredrik Bernström Withala
2016-11-18 Mattias Giaré Withala
2016-11-18 Peter Johansson Withala
2016-11-18 Lennart Rubensson Withala
2016-11-18 Tomas Thylen Westberg Withala
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Grad IV
B efordrade Bröder            Grad IV – Hoppets Grad         

2016-04-28 Fredrik Johansson Runheim
2016-04-28 Ulf Kyrk Runheim
2016-04-28 Fredrik Sjöberg Runheim
2016-05-20 Ulrik Börlin Vesthav
2016-05-20 Kjell Carlsson Vesthav
2016-05-20 Johan Schaller Vesthav
2016-05-24 Bo Harald Carlzon Righeim
2016-10-26 Jimmy Palgren Alvheim
2016-10-26 Christer Ronsjö Valhall
2016-11-02 Niklas Herrström Forsete
2016-11-02 Pär Holmlund Forsete

2016-11-02 Carsten Kvist Forsete
2016-11-02 Stefan Larsson Forsete
2016-11-02 Gunnar Nordgren Forsete
2016-11-04 Ola Ahlström Rimfaxe
2016-11-11 Bengt! Andersson Danheim
2016-11-11 Göran! Nilsson Danheim
2016-11-11 Ulf! Pettersson Danheim
2016-11-11 Nils-Olov! Trulsson Danheim
2016-11-11 Anders Jonsson Gondler
2016-11-11 Ulf Ådvall Grimner
2016-11-11 Robert Brandting Grimner

 Dat    Namn  Loge  Dat   Namn  Loge  Dat  Namn  Loge

2016-11-11 Peter Kling Grimner
2016-11-11 Magnus Nilsson Grimner
2016-11-11 Magnus Utterström Grimner
2016-11-11 Peter Samuelsson Löfstad
2016-11-11 Johan Törnvall Löfstad
2016-11-11 Magnus Hultman Vanadis
2016-11-11 Göran Olsson Vanadis
2016-11-18 Johan Andersson Norheim
2016-11-18 Caj Granlund Norheim
2016-11-18 Roger Oskarsson Norheim

Grad VB efordrade Bröder            Grad V Trohetens Grad         

2016-09-29 Marko Salonen Åsagård
2016-10-13 Per-Olov Thörn Åsagård
2016-10-13 Johan Engborg S:t Örjan
2016-10-13 Rickard Johanson S:t Örjan

 Dat    Namn  Loge  Dat   Namn  Loge  Dat  Namn  Loge

2016-10-13 Lennart Hjelm Valhall
2016-10-25 Lars Andersson Odinsal
2016-10-25 Robert Mattsson Odinsal
2016-10-25 Michael Ringsby Odinsal

2016-10-25 Jan Tegner Odinsal
2016-11-18 Thomas Börjeson Solheim
2016-11-18 Lennart Nyqvist Solheim

2016-09-16 Börje S. Nilsson Alvheim
2016-09-16 Kjell Englund Eyrabro-H
2016-09-16 Bength Mann Eyrabro-H
2016-09-16 Nilseric Ståhlberg Eyrabro-H
2016-09-16 Gunnar Bouvin Odinsal
2016-09-16 Tomas Lindkvist Odinsal
2016-09-16 Per-Olof Stigsson Odinsal
2016-09-16 Kent T Andreasson Solheim
2016-09-16 Lars Lindberg Solheim
2016-09-16 Lars G Nyström Solheim
2016-09-16 Jan-Erik B Walldén Solheim
2016-10-15 Ernie Elofsson Danheim
2016-10-15 Ulf Jaremo Danheim
2016-10-15 Stefan B. Eriksson Gondler
2016-10-15 Tord J.K. Jungå Gondler
2016-10-15 Leif Källén Gondler
2016-10-15 Per-Olof Svensson Gondler
2016-10-15 Mats Wilhelmsson Gondler

 Dat    Namn  Loge  Dat   Namn  Loge  Dat  Namn  Loge

2016-10-15 Åke Kalmsten Grimner
2016-10-15 Magnus Löfgren Grimner
2016-10-15 Jan-Ove Lipponen Junehus
2016-10-15 Åke Berntsson Linneus
2016-10-15 Lars Andersson Löfstad
2016-10-15 Christer Salomonson Löfstad
2016-10-15 Christer Carlsson Mjölner
2016-10-15 Bengt E Isaksson Mjölner
2016-10-15 Bengt Nilsson Mjölner
2016-10-15 Arne Ohlin Mjölner
2016-10-15 Jan B Merelius Nicopia
2016-10-15 Ingmar L Björkman Norheim
2016-10-15 Björn L.H. Franzon Norheim
2016-10-15 Lars Bertram Rimfaxe
2016-10-15 Jan Ekvall Rimfaxe
2016-10-15 Åke Hylander Rimfaxe
2016-10-15 Christer H Persson Rimfaxe
2016-10-15 Ingvar Axelsson Vanadis

2016-10-15 Klas Gustavsson Vanadis
2016-10-15 Göran L Johansson Vanadis
2016-10-15 Tommy Johansson Vanadis
2016-10-15 Göran Landén Withala
2016-10-15 Thomas U Lindbom Withala
2016-10-15 Stefan Sandberg Withala
2016-10-21 Nils Engerby Manheim
2016-10-21 Christer Jacobsson Manheim
2016-10-21 Anders Wassberg Manheim
2016-10-21 Ulf B M Björkman Rosheim
2016-10-21 Kenneth Häger Rosheim
2016-10-21 Ulf Jegréus Rosheim
2016-10-21 Hans Östman Rosheim
2016-10-21 Olov Viktorsson Rosheim
2016-10-21 Sture Wohlin Rosheim
2016-10-21 Tomas Hultman Runheim
2016-10-21 Anders Danielson Runrike

B efordrade bröder            Grad VIII Skönhetens Grad         Grad VIII

Nya Bifrostbröder           Grad I – Frihetens Grad                
 Dat    Namn  Loge  Dat   Namn  Loge  Dat  Namn  Loge

2016-02-17 Hans Pettersson Eyrabro-H
2016-08-11 Fredrik Hillerborg S:t Örjan
2016-08-15 Johan Lööf S:t Örjan
2016-08-26 Håkan Bennhagen Mjölner
2016-08-26 Tommy Brink Mjölner
2016-08-26 Jörgen Mandelberg Mjölner
2016-08-26 Leif Göran Nilsson Mjölner
2016-08-26 Thomas Pettersson Mjölner
2016-08-26 Tonny Strand Mjölner
2016-09-01 Kristoffer Hast Nicopia
2016-09-01 Kim Karlsson Nicopia
2016-09-01 Sune Lindh Nicopia
2016-09-09 Håkan Engholm Grimner
2016-09-09 Stefan Hällblad Grimner
2016-09-09 Mikael Hällblad Grimner

2016-09-09 Mats Ytterborg Grimner
2016-09-15 Anders Fredriksson S:t Örjan
2016-09-15 Emil Höglund S:t Örjan
2016-09-15 Johan Lindström S:t Örjan
2016-09-16 Fredrik Arvidsson Withala
2016-09-16 Tobias Emeskoog Withala
2016-09-16 Emil Ljunggren Withala
2016-09-23 Olof Johansson Gondler
2016-09-23 Håkan Nihlwing Gondler
2016-09-23 Urban Nilsson Gondler
2016-09-23 Cristian Bohman Linneus
2016-09-23 Gunnar Winnerhed Linneus
2016-09-23 Simon Frid Norheim
2016-09-23 Andreas Pecher Norheim
2016-10-07 Fredrik Börjesson Rosheim

2016-10-07 Leif Hedman Rosheim
2016-10-07 Stefan Wågberg Rosheim
2016-10-07 Roger Wientorp Rosheim
2016-10-12 Stefan Billinger Eyrabro-H
2016-10-12 Tommy Pettersson Eyrabro-H
2016-10-21 Benny Karlsson Solheim

Ordensdirektoriet , BDR ,
och  redaktionen önskar alla Bifrostbröder och BDR-systrar

En God Jul  och  ett  Gott  Nytt  Bifrostår 



BIFROSTORDEN

En tidlös sammanslutning
för Mänskliga Värden

Bifrostorden är en svensk orden, instiftad
1925. Den är i sig en tidlös sammanslut-
ning, men i ordenssammanhang ses den
som en ung och modern orden.

Bifrostorden står öppen för varje man, som är
känd för ett hederligt och aktningsvärt leverne.
Inget avseende fästes vid om man är svenskfödd
eller invandrare.Av var och en fordras ärlighet,
pålitlighet och en god vilja.

Broderskapets och jämlikhetens grundidéer
är utmärkande för Bifrostorden och därför
välkomnas män ur alla samhällsklasser och
yrken.

Bifrostorden vill se sina medlemmar
utvecklas till goda och uppriktiga män-
niskor med ansvar för medmänniskor och
med tolerans för oliktänkande.

Bifrostordens ideologi redovisas öppet och
faställdes i Ordens grundlag år 1925 och är
alltjämt gällande och lyder:

Orden ska befrämja utbredandet av en
sund livsåskådning.
Orden ska bereda sina ledamöter tillfälle
till sällskaplig samvaro.
Orden ska bedriva hjälpverksamhet.

Detta betyder konkret:

att Orden i sin verksamhet vill försöka ge
sina medlemmar lust till personlig utveck-
ling, förmåga till eftertanke, ökad själv-
känsla och stärkt socialt medvetande. Men,
och detta är viktigt, Orden överlämnar till

den enskilde medlemmen att lösa sina
religiösa och politiska ställningstagan-
den utanför ordensarbetet.

att Orden i sin hjälpverksamhet ska
bidra till en mänskligare tillvaro för
Ordens medlemmar och våra medmän-
niskor, samt att ekonomiskt stödja pro-
jekt av kulturell eller medmänsklig art.

Bifrostorden bedriver lokalt sin verk-
samhet i s.k. loger. Loge sammanträder i
regel en gång per månad, med undantag
för sommarmånaderna. Dessa möten
genomförs enligt fastställda ritualer.
Dessa ritualer är kända endast för den i
respektive grad invigde. Meningen med
detta är att gradgivningarna ska bli fina
upplevelser för den sökande brodern.
Syftet med gradgivningarna är att Orden
på ett stegvist och logiskt sätt vill fram-
ställa sitt budskap.

Sammanträdets första del präglas av
högtidlighet och allvar enligt en ritual,
medan den andra delen uppfyller kravet
“att bereda ledamöterna tillfälle till säll-
skaplig samvaro” och består av sam-
kväm där måltid och ibland underhåll-
ning ingår.

Utöver de programenliga sammankom-
sterna ordnas klubbaftnar, utflykter och
studiebesök i logens regi. Åtminstone en
gång om året ordnas i Ordens regi festlig-
het till vilken även medlemmarnas damer
inbjuds.
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